
เลขประจําตัวสอบ

63131000001 นายณัฐวัฒน แสนพิมพา

63131000002 นางสาวศรุตา สืบเรือง

63131000003 นางสาวอัมพร วงละคร

63131000004 นางสาวพัชรา ป#$นแก&ว

63131000005 นายพชรพล หาจันดา

63131000006 นายอนันต ขันธสมบัติ

63131000007 นางสาวพรปวีณ นารีนาถ

63131000008 นางสาววนิดา บุญสินพร&อม

63131000009 นายยงยุทธ คําควร

63131000010 นางสาวชุติกาญจน เขตคาม

63131000011 นางสาวพศิกา แก&วตา

63131000012 นายศศิวงศ ภูนาเพชร

63131000013 นายณัฐวัฒน สกลไชย

63131000014 นางสาวมณฑาทิพย แฝงทา

63131000015 นายไกรศร ทองวัน

63131000016 นางสาวอรรัมภา จิรัมย

63131000017 นายเกียรติศักด์ิ ชูชนะ

63131000018 นางสาวสุวิสา สุ;มนาค

63131000019 นางสาวพุทธรักษ กองชนะ

63131000020 นางสาวรวิพร คําแหงพล

63131000021 นายศิริศักด์ิ นามจันทร

63131000022 นายสมพงษ ป=องท&าว

63131000023 นายเปรมอนันต ลาภบรรจบ

63131000024 นายอภิ>สิทธ์ิ บึงใหญ;

63131000025 นางสาววรรณิศา พินิจ

63131000026 นางสาวอิสริยาภรณ ประนิสอน

63131000027 นายภัทรวรรธน สาะแก&ว

63131000028 นางสาวณัฐพร หม่ืนสนิท

63131000029 นายพัสสน พลเรือง

63131000030 นางสาวอรทัย เค&าทา
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63131000031 นางสาวสุจิตรา อุทัยกลม

63131000032 นายิวิทธวัตน อาสนะธรรม

63131000033 นางสาวศศิวรรณ บรรนามน

63131000034 นายนราธิป รักษวิจิตร

63131000035 นางสาวศกลวรรณ กาฬอ;อนศรี

63131000036 นางสาววศินี พลสี

63131000037 นางสาวศลิษา จ๋ีคํา

63131000038 นางสาวสุดารัตน ท&าวศรีชัย

63131000039 นางสาวสาลิณี ศรีมุล

63131000040 นายธนศีล เศวตศิริ

63131000041 นางสาวภัคธีมา สัตยวงค

63131000042 นางสาวธรรมธิดา ศรีทัด

63131000043 นายวุฒิพร แก&วกลัด

63131000044 นางสาวกนกวรรณ แก&วดู

63131000045 นายอากฤษฎ์ิ พลแดง

63131000046 นางสาวศรสวรรค พะนะ

63131000047 นางสาวฐิติวรดา พวงสมบัติ

63131000048 นายธีรศักด์ิ มาจันทร

63131000049 นายศิริวัฒน สังฆพันธ

63131000050 นางสาววิรันศิณี แดงท&าว

63131000051 นายพงศกร ทับสีลา

63131000052 นายสหัสวรรษ ต้ังวานิชวรกุล

63131000053 นายธนาธิป นามเทพ

63131000054 นางสาวณัฏฐนรี เภสัตเวช

63131000055 นางสาวสาธิตา อรรคฮาต

63131000056 นางสาวอภิชญา ศรีแพงมล

63131000057 นางสาวอินทิรา เพียงตา

63131000058 นายศรัณย อําภาคํา

63131000059 นางสาวศุภรัตน เนตรชัยภูมิ

63131000060 นายกฤษฎา กาจหาญ
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63131000061 นายภูมิศิริ เถาวพันธ

63131000062 นายยุทธนา พวงศรีแก&ว

63131000063 นางสาวกมลวรรณ อุตะพงษ

63131000064 นายทัศนดล เรียงดี

63131000065 นางสาวกิรนา เสวะนา

63131000066 นางสาวป#ยธิดา ยุพาณิชย

63131000067 นางสาวกาญจนา กันหาจันทร

63131000068 นายวัชระ สมศรีโหน;ง

63131000069 นางสาวจุฬาภรณ ทรัพยพงษ

63131000070 นายกัมปนาท พานิชดี

63131000071 นายกรวิชญ เนาวสาร

63131000072 นายอิสรชล บุญเพชร

63131000073 นางสาวน้ําฝน ขะจรไชยา

63131000074 นางสาวเสาวรส โรจนพงศเกษม

63131000075 นางสาวขนิษฐา ทับสุริย

63131000076 นางสาวจุฬาลักษณ พระลับรักษา

63131000077 นางสาวจีราภรณ ระพันธ

63131000078 นางสาวจิดาภา แก&วหาญ

63131000079 นางสาวสโรชา สุดชารี

63131000080 นางสาวสํารวย ปLเสือ

63131000081 นางสาวปริญญา แป=นนอก

63131000082 นางสาวอรทัย แปMะพานิชย

63131000083 นางสาวอันธิกา พันเทศ

63131000084 นางสาวจุฑามาศ หาศิริ

63131000085 นางสาวนัญฐมล สอนวงค

63131000086 นางสาวมลธิชา ภูไชยแสง

63131000087 นายพศวีร เลิศศิริศรณ

63131000088 นายปฏิภาณ สมศรี

63131000089 นางสาวกุลณัฐ ไชยมาลา

63131000090 นายเอกพงษ อาสนะธรรม
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63131000091 นายณัฐวุฒิ ภูสีอ;อน

63131000092 นางสาวสุกัญญา พรมกาวงศ

63131000093 นายมณฑล คําภะวา

63131000094 นางสาวเครือวัลย ถนอมสัตย

63131000095 นางสาวเจนจิรา ใจไว

63131000096 นายเกริกเกียรติ ปรานกฤตธรรม

63131000097 นางสาวจิตติมา สําราญพิทักษ

63131000098 นายสิทธิศักด์ิ สุวรรณศรี

63131000099 นายอัครวินท บุญจันทร

63131000100 นางสาวพิยดาภรณ ภูถูกแสง

63131000101 นางสาวกวิสรา สุราอามาตย

63131000102 นายเจนณรงค จุลราช

63131000103 นางกัญญาภัค ไชโย

63131000104 นางสาวแพรวพรรณ สิทธิคํา

63131000105 นายกําพล ภาคถ&อย

63131000106 นางสาวชัญญานุช วงษา

63131000107 นางสาวมุทิตา นาคกร

63131000108 นายธิติธรา พงษพร

63131000109 นางสาวสุภาภรณ ภาชนะวรรณ

63131000110 นางสาวปNทมา สอนใต&

63131000111 นายนิธิกร คงอุบล

63131000112 นางสาวณัฐธิดา เจริญศิริ

63131000113 นางสาวอะเค้ือ เหล;ายนขาม

63131000114 นางสาวรังสินี ภู;ด&วง

63131000115 นายวฤณ ฦๅชา

63131000116 นายชัยสิทธ์ิ พลไธสง

63131000117 นายนิรันดร วงศษา

63131000118 นางสาวพรศิริ พรมมีนิล

63131000119 นางสาวเบญจวรรณ นันทนิธิสกุล

63131000120 นางสาวนันทนา นาทําทอง
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63131000121 นายสามารถ กลั่นนอก

63131000122 นางสาวป#ยธิดา จันทรแดง

63131000123 นายอัษฎา นานาวัน

63131000124 นางสาววรุณยุพา วงษมุข

63131000125 นายนครินทร ชํานาญ

63131000126 นายณัฐวัตร จุลชาติ

63131000127 นางสาวสุพัตรา ทักษิณคุณ

63131000128 นางสาววิภาพร มาลาโคตร

63131000129 นายสมนึก ฟNกเขียว

63131000130 นางสาววริสรา รอดแสน

63131000131 นายสันติสุข มาดี

63131000132 นางสาวภาคินี พูลศรี

63131000133 นางสาวทิพพากร คํามา

63131000134 นางสาวพรนิภา ดรเสนา

63131000135 นางสาวธาชิรญาณ เรืองสา

63131000136 นายสิทธิชัย บุญบ&านดง

63131000137 นายอนุศาสตร พลหนุ;ย

63131000138 นายวุฒิพันธ กันทะวงค

63131000139 นางสาวกนิษฐา ขะพินิจ

63131000140 นางสาววชิราภรณ สิงหา

63131000141 นางบุญสิตา วิศรียา

63131000142 นางสาวกรกนก พ้ืนผา

63131000143 นายปรัชญา อินทรเสนา

63131000144 นายฐิติรัตน แสงไสย

63131000145 นางสาวศรัญญา ชาสุวรรณ

63131000146 นางสาวภัทรลภา ดาสมกุล

63131000147 นายปรัชญา โทราช

63131000148 นายธิติรัฐ ระวังภัย

63131000149 นายกําพล กุลนาฝาย

63131000150 นายจตุพร จันทวงษา
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63131000151 นายจักริน สุขขา

63131000152 นางสาววราภรณ สาธิตธรรมชาติ

63131000153 นางสาวอุบลวรรณ แซ;จิว

63131000154 นายณัฐนนท ศรีหนองกุง

63131000155 นายพิษณุ ทวยไธสง

63131000156 นายจักรพันธ ทองศรี

63131000157 นางสาวปNทมาวดี จันทรประทักษ

63131000158 นายโกเมทร สุพรมอินทร

63131000159 นางสาวนฤทัย ศิริบุตร

63131000160 นางสาวมลิวัลย ตรียัน

63131000161 นางสาวกุลธิดา เอี่ยมสอาด

63131000162 นายภากรณ ผายพิมพ

63131000163 นางสาวภัทราพร หนองเส

63131000164 นางสาวกนกลักษณ ชัยธานินทร

63131000165 นายธนกฤต พัชรทิวัฒ

63131000166 นายวงศรวี ภักด์ิดีใสฮาต

63131000167 นายณัฐวัตร ยืดยาว

63131000168 นางสาวปทิตตา สิงหหลง

63131000169 นางสาวจุนเจือ ทิพาศรี

63131000170 นางสาวปนัดดา ดรพลก&อม

63131000171 นายจารึก อรบุตร

63131000172 นางสาวภัททิยา จันทรยวง

63131000173 นายณรงคธร ลีโคตร

63131000174 นางสาวอภิญญา เสริฐวิชา

63131000175 นางสาวกนกอร ศิริมัญจา

63131000176 นางสาวสุภาพรรณ อามาตย

63131000177 นางสาวกชกร พลพุทธา

63131000178 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญราช

63131000179 นายประสบพร หินคํา

63131000180 นายอนุวัตร ศีละวงษ
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63131000181 นางสาวนภชลกร ตางจงราช

63131000182 นายพัสสน พลเรือง

63131000183 นายณัฏฐกานต ทับสมบัติ

63131000184 นายนันทพล เลพล

63131000185 นายปรินทร ถนอมพันธุ

63131000186 นางสาวศรัญญา ภาคํา

63131000187 นางสาวเบญจมาภรณ อุทุมภา

63131000188 นายวีรทัศน ไวการพิมพ

63131000189 นางสาวขนิษฐา แตงร;ม

63131000190 นางสาวจุฑาภรณ เรืองเพชร

63131000191 นางสาวสุภาวดี ศรีคุณ

63131000192 นายสหัสวรรษ มะรังษี

63131000193 นางสาววิชุดา หาญมนตรี

63131000194 นางสาวไพลัดดา สุ;มมาตย

63131000195 นางสาวภัคจิรา วานิชย

63131000196 นางสาวนันทิพัฒน มาตยนอก

63131000197 นายหนึ่งณัฐ ย้ิมศรี

63131000198 นายยุวรัฐ จําปางาม

63131000199 นายจรกฤตย เชื้อผู&ดี

63131000200 นายสุธิสน สาลาสุตา

63131000201 นางสาวสุพรรษา นาสุริวงษ

63131000202 นายชนินทร กันหา

63131000203 นางสาวสลิลทิพย สีชาเหง&า

63131000204 นางสาวญานิสา ไกยะสิงห

63131000205 นางสาวนวรัตน อังคะณิตย

63131000206 นางสาวป#ยณัฐ โนนสมบัติ

63131000207 นางสาวกรกนก วิริยป#ยะ

63131000208 นางสาวยุพารัตน แก&วจันทร

63131000209 นางสาวเบญจพร อมูลราษฎร

63131000210 นายธีรพล ย่ิงเลิศ
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63131000211 นายธนพล คงหนองลาน

63131000212 นางณัฎฐกฤตา สร&างแก&ว

63131000213 นายไชยมงคล พิมพกัลปT

63131000214 นายมังกร ศรีธรณ

63131000215 นางสาวสุดารัตน จันทรเหลือง

63131000216 นายธัณฐิพัฒธ สิงหามาตร

63131000217 นางสาวอาทิตยา ปUาเจือ

63131000218 นางสาวกวิสรา เทศน&อย

63131000219 นางสาวปภัสสร ปNญญาทิพย

63131000220 นายอรรถพร อาสาสี

63131000221 นางสาวสุรวดี ไชยศึก

63131000222 นายกัมปนาท คะเชนมาตย

63131000223 นายศราวุฒิ พุงธิราช

63131000224 นางสาวจันทนีย คชนันทน

63131000225 นางสาวรวีวรรณ สิมสวัสด์ิ

63131000226 นางสาววาสนา บัวไสว

63131000227 นายภานุพงษ ราชสุวอ

63131000228 นางสาวอารีรัตน พละสุ

63131000229 นางสาวธัญญลักษณ โม;งชู

63131000230 นางสาวอันธิกา อุ;นรัตน

63131000231 นายณัฐพงศ พันธุแสง

63131000232 นายศุภสิทธ์ิ สายขุน

63131000233 นางสาวอรยา ขาวนวน

63131000234 นางสาวนันทิยา ดอนอิสวน

63131000235 นางสาวจิรภัทร บุญสูตร

63131000236 นางสาวจุฬาลักษณ ซ&ายสนาม

63131000237 นางสาวคุณัญญา อุทรักษ

63131000238 นางสาวศศิประภา ต&นทาสอน

63131000239 นายชัยวัฒน พรมสุข

63131000240 นางสาวภัทราพร ชนชนะชัย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63131000241 นายศราวุธ อักษรวิลัย

63131000242 นายภาณุพงษ โกรัมย

63131000243 นางสาวจิรภา พลรักษา

63131000244 นายจักรพงษ พงษโคกสี

63131000245 นายอิทธิพัฒน อ;อนด&วง

63131000246 นางสาวชวิศา ฐานะการณ

63131000247 นางสาวอารียา บัวสีกา

63131000248 นางสาววทันยา สุพรม

63131000249 นางสาวนิสากรณ อ;อนตาแสง

63131000250 นางสาวสุกัญญา ศรีนา

63131000251 นางสาวพรสวรรค ผุยทา

63131000252 นางสาวศิริรัตน อ่ําพ่ึงอาตม

63131000253 นายคันฉัตรทอง โชคบัณฑิต

63131000254 นางสาวคริสทีน ฟูลเบริต

63131000255 นางสาวมนัสชนก วงคเชียงยืน

63131000256 นางสาวกาญจนา บุญแสน

63131000257 นางสาวรัตนากร นันตเวช

63131000258 นางสาวฐณมาศ แทนลึง

63131000259 นางสาวเกศราภรณ เก้ียมชัยภูมิ

63131000260 นางสาวสุชาดา ทองภูเบศ

63131000261 นางสาวกานตธิดา แจ&งพรมมา

63131000262 นางสาวนาถยา เจริญคุณ

63131000263 นายธนากร ว;องไว

63131000264 นางสาวป#ยามาส ดาโส

63131000265 นางสาวภัสวรินทร รู&คุณ

63131000266 นางสาวอารยา เข็มลา

63131000267 นางสาวปนัดดา ห;อทรัพย

63131000268 นายวชิระ เมืองนาม

63131000269 นางสาวชฎาพร มีปNทมา

63131000270 นางสาวสุดารัตน แป=นราม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63131000271 นายปริญญาธรรม พิกุลทอง

63131000272 นางสาววรรณภา รัตนพลแสน

63131000273 นางสาวสุกัญญา เกษร

63131000274 นายธวัชชัย คําไชยา

63131000275 นางสาวศิรินารถ ฆารพันธ

63131000276 นางสาวญดาพร โยมะบุตร

63131000277 นางสาวพิชชาภา พัฒนกูลเกียรติ

63131000278 นางสาวชัญญา โจทจันทร

63131000279 นางสาวสายรุ&ง สาตมะเริง

63131000280 นางสาวกนกวรรณ พลอยดี

63131000281 นางสาวนันทยา นาใต&

63131000282 นายธนัชพร อุทัยแพน

63131000283 นางสาวรุจิราพร พลเรือง

63131000284 นางสาวผกามาส เอกไทย

63131000285 นายภูวนาท แสงดาว

63131000286 นายธรรมพล เสาวภาคยกุล

63131000287 นางธนัชพร มีปNทมา

63131000288 นางสาวนฤมล ทันสม

63131000289 นางสาวสุธิตา งามชื่น

63131000290 นายดนุวัติ รุ;งเรือง

63131000291 นายกิตติพงษ ติยารัชกุล

63131000292 นางสาวณัฐกาญจน จันทรซิว

63131000293 นางสาวดารุณี โชคชัย

63131000294 นางสาวรัชมณี เหล;าสียง

63131000295 นางสาวศศินา เรืองนา

63131000296 นายธนวัฒน แจ;มวรรณ

63131000297 นายไชยวัฒน ลาสอน

63131000298 นางสาวขวัญฤทัย เหลาพันนา

63131000299 นางสาวชนากานต ทํามะเด;

63131000300 นางสาวธนพร กํางา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63131000301 นายจัตตุรงค ใจช;วง

63131000302 นางสาวทิศาชล ศรีขา

63131000303 นายณัฐพงศ โยธาภักดี

63131000304 นายปุริม อัตนโถ

63131000305 นายอานนท ศรีหาชาด

63131000306 นางสาวกนกนาถ ทองวรรณ

63131000307 นายอาทิตย ฟุ=งแสนศรีเจริญ

63131000308 นางสาวกัลยาณี ไวสู&ศึก

63131000309 นางวิยดา ศรีม;วง

63131000310 นายเจษฎา พังคา

63131000311 นายจตรพร กองพิธี

63131000312 นายนวดล ทองจะโปMะ

63131000313 นายธีรโชติ ตะนุมงคล

63131000314 นายธนกฤต นาคเมือง

63131000315 นางสาวศิริมาศ บุตรหลอด

63131000316 นายอภิสิทธ์ิ สุขแสงรัตน

63131000317 นางสาวจุฑารัตน อ;อนละมูล

63131000318 นางสาววิภาวรรณ วิเศษศรี

63131000319 นายฐาปกรณ อ;อนพินา

63131000320 นางสาวผกามาศ บุตรดี

63131000321 นายสหชาติ พิทักษ

63131000322 นางสาวสรัลพร สอนถม

63131000323 นายปฏิพัทธ ตาลสุก

63131000324 นางสาวปNณฑารีย พัดวิลัย

63131000325 นางสาวฌาณิการ ภูปรางค

63131000326 นายสิทถะชัย ศรีพัฒนธาดา

63131000327 นายปริญญา บุตรศรี

63131000328 นางสาวพิยดา มะค;า

63131000329 นางสาวสุตาภัทร ตันสาย

63131000330 นายรพีพัชน ศุภนคร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63131000331 นางสาวรวิภา กลั่นกล&า

63131000332 นางสาวพัชราภา สาริกา

63131000333 นายพรรกร ขันอาสา

63131000334 นางสาวโชติกา เถ่ือนตีนกง

63131000335 นางสาวศิริญญา ทิพยสุข

63131000336 นายภาณุพงศ วันเพ็ชร

63131000337 นายพนม บุญสม

63131000338 นายบุญญฤทธ์ิ ไชยสิทธิแสน

63131000339 นายศักด์ิสิทธ์ิ ระดมสุข

63131000340 นางสาวจิตรลดา บุตรอุดร

63131000341 นายสุรชัย ถิตยประไพ

63131000342 นางสาวอรนุช เพ็งวิภาศ

63131000343 นายภาคภูมิ นามมูลน&อย

63131000344 นางสาวชื่นนภา ภูพันนา

63131000345 นางสาวศิริรัตน ทับแว;ว

63131000346 นางสาวศรัญญา ปาณาราช

63131000347 นางสาวพรทิพย จันลุน

63131000348 นายอนุวัฒน เชื้อยังกาย

63131000349 นายศักด์ินันดร เนืองนัน

63131000350 นายปรัตถกร ราชธานี

63131000351 นายขนก ทองวันชัย

63131000352 นางสาวสุดารัตน อุดทาทอง

63131000353 นางสาวอัจจิมา ปNดทุม

63131000354 นายกิตตินันท ทิพรักษ

63131000355 นางสาวปาริชาติ นวลศรีใส

63131000356 นายภูมินทร วินทะสมบัติ

63131000357 นางสาวสุวารี เนตรนี

63131000358 นางสาวพิมพชนก ไชยธงรัตน

63131000359 นางสาวเบญจวรรณ โพธิโชติ

63131000360 นายยุทธพล ตองติรัมย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63131000361 นางสาวจิตรตา หล;าธรรม

63131000362 นางสาวอริสรา โคตะโน

63131000363 นายณัฐภูมิ จันทรวิเศษ

63131000364 นางสาววรยมล เหมบุรุษ

63131000365 นางสาวนรมล จันทภูมิ

63131000366 นางสาวเบญจมาศ สิมมา

63131000367 นางป#ยะนุช หอมคํา

63131000368 นางสาวปยุดา สิทธิเสือ

63131000369 นางสาวอริสรา ทับทิมเทศ

63131000370 นายพัสกร ธรรมปNญโญ

63131000371 นางสาวจิราพร ปฏิทานาโต

63131000372 นายธนากร ดอกจันทร

63131000373 นางสาวกัญญาณัฐ กัลยา

63131000374 นายธนพล เทียบภักด์ิ

63131000375 นางสาวเมรินทร จตุรงค

63131000376 นางสาวพรทิพย วงศละ

63131000377 นางสาวกนิษฐา คําสิงห

63131000378 นางสาวพัชรินทร พัฒนะโพธ์ิ

63131000379 นางสาวสุภาพร พุ;มกุมาร

63131000380 นางสาวพรทิพย อรุณพาส

63131000381 นายชีวิน ภูสิม

63131000382 นางสาวอนุธิดา แสนแป=

63131000383 นางสาวนริศา คะนะมะ

63131000384 นายฤทธิชัย ศรีอ;อน

63131000385 นายศุภวัฒน ตะภา

63131000386 นายภัทราเวท บัวเทศ

63131000387 นายไพบูลย พลศรี

63131000388 นายมนตรี ปรีพูล

63131000389 นางสาวกัลยา ไทยเหนือ

63131000390 นางสาววงลักษณ ประชา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63131000391 นางสาวขนิษฐา ศรีวิชา

63131000392 นายธนโชติ ชอนงูเหลือม

63131000393 นางสาววิยะดา ชัยยะเสิม

63131000394 นางสาวรัตติยา ฆารฤทธ์ิ

63131000395 นางสาวภิรมยญา พลโคกก;อง

63131000396 นายอัศวิน สุวรรณสาร

63131000397 นางสาวศรวณีย สิงหเพ็ง

63131000398 นายพิบูลย โรจนพร

63131000399 นายพีรพล ไชยเดช

63131000400 นางสาวเบญจพร ข&อยุ;น

63131000401 นายสุชิน คนหม่ัน

63131000402 นายกาญจน ดวงจันทร

63131000403 นางสาวสินวดี ภูนุพา

63131000404 นางสาวกานตรวี สิมสิริวัฒน

63131000405 นายจิรสิน บุญสืบ

63131000406 นางสาววิไลเลขา ภูงาม

63131000407 นายณัฐวุฒิ จุลชาติ

63131000408 นางสาวชฎารัตน เครือบุดดา

63131000409 นายวีระศักด์ิ จงจอหอ

63131000410 นางสาวอริสรา ราเจนดราน

63131000411 นางสาวพิมผกา ปานทอง

63131000412 นายนพชัย นิตยโรจน

63131000413 นายอิทธิกร เพียช;อ

63131000414 นางสาวสุจิตตรา เบ&าเหนียว

63131000415 นายมนัสวี อินทรพรม

63131000416 นายสมิง เทศต&อม

63131000417 นางสาวกัญญารัตน กุลวงศ

จํานวน 417 ราย
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เลขประจําตัวสอบ

63132000001 นายกฤตชญา เนตรไธสง

63132000002 นายสุริยา หมวดนามน

63132000003 นายพีรญา ครองเคหัง

63132000004 นางสาวสุดารัตน ใหญ"สูง

63132000005 นายธีรยุทธ ชาวงษ 

63132000006 นายทัศไนย การสนิท

63132000007 นายธีระพล ขุนน,อย

63132000008 นายฤทธิเดช วงโยธา

63132000009 นางสาวเจราวรรณ ถีสูงเนิน

63132000010 นายศราวุฒิ พรมลี

63132000011 นางสาวนิตญา ดรโคตรกอก

63132000012 นายภูชิต โพธ์ิอําพล

63132000013 นางสาวณัฐริกา พิมพ จําปา

63132000014 นายมาตรฐาน เสมอภาค

63132000015 นางสาวมณฑลี เวียงทอง

63132000016 นายวรากร แสนแก,ว

63132000017 นายวิบูลย สิงห เทพ

63132000018 นายธนศักด์ิ เรืองเจริญ

63132000019 นางสาวโสรยา ทิพพิชัย

63132000020 นางสาวชนลดา อินบุตร

63132000021 นางสาวประภาพร ดาวัลย 

63132000022 นางสาวดวงเนตร โพธิจักร

63132000023 นางสาวอัฐพร ฆารพล

63132000024 นางสาววริศรา คําสีลา

63132000025 ว"าที่ร,อยตรีหญิงดวงสมร พิมพ ชัยศรี

63132000026 นายอานุภาพ ศรีจันทร อ"อน

63132000027 นางสาวสุกัญญา แสนธรรมมา

63132000028 นายณัฐพงษ โพธิป?สสา

63132000029 นายณัฐพล ลาภเลิศ

63132000030 นายลิขิต สมร
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63132000031 นางสาวลดาวัลย พลพิลา

63132000032 นายนัฐพงษ ชนะกาญจน 

63132000033 นางสาวมัตติกา เจริญเมือง

63132000034 นายอัษฎายุธ เรืองศรี

63132000035 นางสาวนิภาพร ภาวะโคตร

63132000036 นางสาวชนัญชิดา ชินรัฐเศรษฐ 

63132000037 นางสาวจิราภรณ กุลเมืองน,อย

63132000038 นายภัทรพล แดงใส

63132000039 นายอรุณ ต"อสกุล

63132000040 นางสาวกมลลักษณ หุ"นวัน

63132000041 นายภาณุรัตน สุวรรณแสง

63132000042 นายณัฐดนัย ใจอ"Bอน

63132000043 นายศราวุฒิ มีธรรม

63132000044 นายรัชพล สมโชค

63132000045 นางสาวปCยะวรรณ เชื้อบุญมา

63132000046 นางสาวธนพร พิมพ ชัยศรี

63132000047 นางสาวสุพิศ คําเบ,าเมือง

63132000048 นางสาวกนกพร ชุมวงษ 

63132000049 นางสาวลินดา คนสูง

63132000050 นางสาวประภาพร ทองทิพย 

63132000051 นางลักษณานุสรณ เดชสองชั้น

63132000052 นางสาวจันทราทิพย ศรีโชติ

63132000053 นายธีระศักด์ิ สีหามาตย 

63132000054 นายนิรันดร โพธินาม

63132000055 นางสาวธัญญรัตน นาคม่ัน

63132000056 นายพัฒนพงค บุญม่ัน

63132000057 นางสาวสุทธิดา โคตะยันต 

63132000058 นางสาวเดือนเพ็ญ สุทธิชุม

63132000059 นางสาวจริญา กางทา

63132000060 นางสาวพัชราภา คําภูเวียง
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63132000061 นายวรพล จัดวงษ 

63132000062 นายอิทธิกร เสาม่ัน

63132000063 นางสาวเพ็ญนภา สังฆมณี

63132000064 นางสาวพรกนก สอนหาญ

63132000065 นายฐิติพงษ ยงขามปFอม

63132000066 นายไสว ภูนาดี

63132000067 นางสาววัชรินทร ประทุมศรี

63132000068 นางสาวณัฏยา บุญที

63132000069 นายสาธิต เขียวป?Hน

63132000070 นางอนงค นาฎ บุญทอง

63132000071 นายลิขิต ทุยเวียง

63132000072 นางสาวสุวัจนี พิมหานาม

63132000073 นายทรงศักด์ิ เดชรัตน 

63132000074 นางสาวนิภาพร ปะเพระตา

63132000075 นางสาวปนัดดา อินทร พวง

63132000076 นางสาวสุภาวดี คํายุธา

63132000077 นางสาวนพรัตน บุตรมหา

63132000078 นายอนันต แก,ววัน

63132000079 นายใกล,รุ"ง ทัศบุตร

63132000080 นางสาวนิรมล วุฒิโรธง

63132000081 นายอภิรัตน สารผล

63132000082 นางพิชญาภร แถวพินิจ

63132000083 นายนันทวัฒน ชลไพร

63132000084 นายชาญณรงค ศรีจันดี

63132000085 นางสาวพัชรี คงชาตรี

63132000086 นายนิติกร ศรีนางาม

63132000087 นางสาวอมรรัตน มีหนองใหญ"

63132000088 นางสาวมณีนุช ทาทอง

63132000089 นายจตุพร ภูพานา

63132000090 นางสาวพนิดา ปJห,องสอน
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63132000091 นายจักรกฤษ อุดม

63132000092 นายธณาวุฒิ อามาตมนตรี

63132000093 นางสาวเปรมฤดี แก"นจัน

63132000094 นางยุพารัตน ป?ญญามงคล

63132000095 นายไตรวัชร ตรงดี

63132000096 นายศรรกฏิยพงศ นันท นิธิสกุล

63132000097 นายวีระพจน พรหมแก,ว

63132000098 นายธนอัฏฐ สุดทอง

63132000099 นางสาวปรียานุช ชารีโชติ

63132000100 นายฐานทัพ จันติบุตร

63132000101 นางสาววิราพร นามสอน

63132000102 นายพัฒนา ชมภูทิพย 

63132000103 นางสาวเสาวลักษณ ฉายาภักดี

63132000104 นายพิษณุ มาตรา

63132000105 นางสาวอาภัสนันท แก,วหาวงศ 

63132000106 นางสาวเปรมวิกา นาทัน

63132000107 นายกฤษฎ์ิ เบ,าหล"อเพชร

63132000108 นายธุวานนท อุตมะ

63132000109 นางสาวฐานิดา จันทกล

63132000110 นางสาวปCยะนุช หนันลี

63132000111 นางสาวณัฐพร บัวลาด

63132000112 นางสาวสุดธิดา กุลทลทัศน 

63132000113 นางสาวไอลดา ปุริตัง

63132000114 นายนที เสือราช

63132000115 นายพลวัฒน สว"างธนรัศมม์ิ

63132000116 นางสาวฑิฆัมพร ทิพย สิงห 

63132000117 นางสาวปริยาภรณ มาตย นอก

63132000118 นางพัชราภรณ กิตติภูมิ

63132000119 นางสาวธิติพร พลต้ือ

63132000120 นางสาวสิริประภา จันใด
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63132000121 นายอภิสิทธ์ิ โนนทิง

63132000122 นายวรวิทย แจ"มโนนคูณ

63132000123 นางสาวกมล คะสีทอง

63132000124 นางสาวนันทนา แสนสีหา

63132000125 นายวีระยุทธ ปFอพระลับ

63132000126 นางสาวจุฬาลักษณ นามป?ญญา

63132000127 นางสาวป?ทมา ดอกอังชัน

63132000128 นายฉัตรชนก หม่ืนภักดี

63132000129 นางสาวประกายกานต บุญชิต

63132000130 นางสาวสุรีพร อิ่มรักษา

63132000131 นางสาวเบญจมาศ เหล"าก,อนคํา

63132000132 นายชาครินทร มังคะวัฒน 

63132000133 นายอํานาจ สายคําจันทร 

63132000134 นายณัฐพงษ ข"าขันมะลี

63132000135 นายยุทธศักด์ิ บุญเกษม

63132000136 นางสาวสุดารัตน สมานชัย

63132000137 นางสาวช"อระดา มณีวงษ 

63132000138 นายธีระศักด์ิ เรืองศรี

63132000139 นางสาวจุฑามาศ ริป?นโน

63132000140 นางสาวสุนารี ก"อศิลปM

63132000141 นายวัฒนา วังวงษ 

63132000142 นางสาวจารุวรรณ ปFอมน,อย

63132000143 นางสาวรวีวรรณ สังฆะมาตย 

63132000144 นายวรสิทธ์ิ อ่ํานาเพียง

63132000145 นายสุเทพ เคนานัน

63132000146 นางสาวปุณวี พานะโส

63132000147 นางสาวอัฉราภรณ สุภาภา

63132000148 นายกานต แก,วดก

63132000149 นางสาวอรอนงค ภูคงน้ํา

63132000150 นายธีธัช ประเสริฐสังข 
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63132000151 นางสาวศิรินยา นาชัยเวท

63132000152 นางสาวนรินทร คําทองสุข

63132000153 นางสาวคฑามาศ แสนประสิทธ์ิ

63132000154 นายอนุชาติ จินะรักษ 

63132000155 นางสาวปJระดา ภูชะวี

63132000156 นายกรกต กิจโส

63132000157 นางสาวอําภา ยาตา

63132000158 นายรัฐวัฒน โชติบ,านขาม

63132000159 นายจักราวุธ ดรพลก,อม

63132000160 นายวิษณุ ยมงาม

63132000161 นางสาวอัจฉรา พุทธเสน

63132000162 นายอรรถพล สุดชุมแพ

63132000163 นางสาวนัยนา มะโนธรรม

63132000164 นางสาวสาวิตรี บุญสิทธ์ิ

63132000165 นางสาวนฤภร ปCนะสา

63132000166 นางสาวกมลเนตร มงคลชัย

63132000167 นางกมลเนตร พงเพ็ชร

63132000168 นางสาวเบญจมาศ ทองทากาศ

63132000169 นายจารุนันท เพ่ิมพูล

63132000170 นางสาววิไลวรรณ อรรคจันทร 

63132000171 นางสาวดรุณี ศรีโคตร

63132000172 นายป?ณณวิชฌ ประเสริฐสังข 

63132000173 นายวราฤทธ์ิ ทิพย ทอง

63132000174 นางนุชนาถ ไตรยวงค 

63132000175 นางสาวรัชนี เชื้อคําเพ็ง

63132000176 นางสาวอิสรีย จันทร พันธ 

63132000177 นางสาวนรินทร พร ผ"านเมือง

63132000178 นางสาวปลายฟFา อินทิแสง

63132000179 นางสาวอลิษา โปรณะ

63132000180 นางสาวกลิ่นสุคนธ สอนสุข
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63132000181 นางสาวระพีพร ปาถานะ

63132000182 นางสาวจุฑามาศ เวียงนนท 

63132000183 นางสาวจันทิมา ตีกา

63132000184 นายวิธาวินท ศรีขัดเค,า

63132000185 นายปฏิภาณ ใจดี

63132000186 นางสาวชลิตา สืบพันธ โพธิ

63132000187 นางสาวจารวี ราศรี

63132000188 นายภานุวัฒน ศรีแก"น

63132000189 นางชลนิภา คําเรืองศรี

63132000190 นางสาวกนกวรรณ จุ,ยเรือง

63132000191 นางสาวกมลชนก วิชัย

63132000192 นายอนวัช สุโพธ์ิ

63132000193 นางสาวภัณฑิลา อุรพนม

63132000194 นางสาวชญาภา น,อยอาษา

63132000195 นางสาวศิริพรรณ ยศป?ญญา

63132000196 นางสาวภาวิณี ภูนาใบ

63132000197 นายวรัญPู สนิทวงศ ชัย

63132000198 นางสาวสุณิสา อุดแก,ว

63132000199 นางสาวศิริวรรณ รักษาภักดี

63132000200 นายนิรันดร แก,วจอหอ

63132000201 นางสาวอรวรรณ โคตะแก"นทราย

63132000202 นางสาวกชพรรณ แก,วเจียม

63132000203 นางศิริวรรณ ทองเจริญ

63132000204 นายธนพงษ อยู"ม"วง

63132000205 นางก่ิงแก,ว ณ กาฬสินธุ 

63132000206 นางสาวศิริลักษณ มุสิกะพันธุ 

63132000207 นายธราดิลก ภวภูตานนท 

63132000208 นางสาวสุภาวดี ศรีภุมมา

63132000209 นางสาวศิริมา กุมภา

63132000210 นายวชรพจน ภูเเสง

หน,า 7 จาก 116                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63132000211 นายจิรยุทธ สอนม่ัน

63132000212 นางสาวอัยลัดดา คําภักดี

63132000213 นางสาวกัลยารัตน อุคํา

63132000214 นายอรรถพล เหนือทอง

63132000215 นางสาวพลอยไพลิน สิมลี

63132000216 นายธนานนท พรมบาง

63132000217 นางสาวจินต นิภา คํายอด

63132000218 นางสาวจิรปรียา คนยืน

63132000219 นางสาวกัญญา ผิวขํา

63132000220 นางสาวลลิดา ราษฎร ดี

63132000221 นายณัฐวุฒิ ลาวกลาง

63132000222 นางสาวชลลดา หม่ันมี

63132000223 นางสาวพนิดา อาจดวงดี

63132000224 นายอมรเทพ จันทร เพ็ง

63132000225 นางสาวพัชราภรณ กูลตา

63132000226 นายอาทิตย เทศธรรม

63132000227 นางสาวอาลิญา จันทะวงค 

63132000228 นางสาวจิราภรณ แซงราชา

63132000229 นางสาวชฎาพร ศรีโชค

63132000230 นางสาวณัฐวิภา สําราญรื่น

63132000231 นางสาวนันท นิชา โชติกวี

63132000232 นางสาวพัชรี เงินประมวล

63132000233 นายวุฒิพงษ โขมะพัฒน 

63132000234 นางสาววณิชกมน เจริญพันธ 

63132000235 นางสาวฤทัยรัตน สายงาม

63132000236 นางสาวธนาพร ปานแจ"ม

63132000237 นายอดิศักด์ิ บัวบาน

63132000238 นางสาวอัจฉรา ไชยชิน

63132000239 นางสาวนริศรา แซ"ฟFาม

63132000240 นายบุญเลิศ สีเสนา
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63132000241 นางสาวสุจิตรา ประเสริฐกิจ

63132000242 นางสาวรัชฎาพร อุ,มดีไว

63132000243 นายนราทิตย กําจาย

63132000244 นางสาวนิตยา นามตาแสง

63132000245 นายกูลเกียรติ ผ"านเมือง

63132000246 นายกวิน ระวิสิทธ์ิ

63132000247 นางสาววิมลรัตน ปรัชญาบัณฑิตกุล

63132000248 นายพนัส ยางนอก

63132000249 นางสาววันนา ม่ังมา

63132000250 นางสาวสุภาภรณ นะราช

63132000251 นายศิริพงษ ดรอินทร 

63132000252 นางสาวโสริยา วิเชียรเพริศ

63132000253 นายชาญชัย ศรีบุญเรือง

63132000254 นางสาวรัชนี ไชยสงค 

63132000255 นายป?ญญวัฒน ธรรมประชา

63132000256 นางสาวเฉลิมพร ภารสุวรรณ 

63132000257 นางสาวศศินา แก,วใส

63132000258 นางสาวศุณัชชา วรรณสุทธ์ิ

63132000259 นายศักด์ินรินทร ศรีหาภูธร

63132000260 นายพงศกรณ พวงสุวรรณ

63132000261 นางสาวสุจินทรา จ,อยจําปา

63132000262 นางสาวปCยมาส คานสี

63132000263 นายจักรกฤษ จันทุดม

63132000264 นางสาวอาทิตยา พันธุชา

63132000265 นายอาทิตย ก,านขุนทด

63132000266 นางสาวช"อผกา ปวงวงศ คํา

63132000267 นายกอบศักด์ิ หนองทองทา

63132000268 นายอาทิตย สิทธ์ิสวนจิก

63132000269 นางสาวทิพาภัทร มหาพลดา

63132000270 นายปฏิพนธ แทบมะลัย
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63132000271 นางสาวศรีวารี วันดา

63132000272 นายธนวัฒน แสงปาก

63132000273 นายธวัชชัย วิยาศัย

63132000274 นางสาวสุพิชญา ไชยราช

63132000275 นางสาวก่ิงกาญจน คุ,มพวก

63132000276 นายแสวง ตีพิพิทย 

63132000277 นายวศิน จันทร คูเมือง

63132000278 นางสาววรรณนิภา เมืองซอง

63132000279 นางสาววิลันดา ลุนจันทา

63132000280 นายศรายุทธ ศรีหาโคตร

63132000281 นายประกาศิต ศรีกําพล

63132000282 นางสาวพรสุดา ภูตาคม

63132000283 นายอภิสิทธ์ิ สีบรรดิษฐ

63132000284 นายจักรพงษ คํานิน

63132000285 นางสาวมาทวี จํานงกิจ

63132000286 นางสาวคนิษฐา พิณโสดา

63132000287 นางสาวอัญชลีพร สารมะโน

63132000288 นางสาวสุวิชา เด่ือดิน

63132000289 นายอินทนนท บุญจวง

63132000290 นางสาวชลลดา เวียงนนท 

63132000291 นายพัชรพล หอมสมบัติ

63132000292 นางสาวน้ําฝน จันทร สุธรรม

63132000293 นางสาวณัฐพร อินทร พวง

63132000294 นางสาววันทิพย ชํานิพันธ 

63132000295 นางสาวพิมพ สุภา ศรีวรรณา

63132000296 นางสาวจิดาภา เชื้อสาวะถี

63132000297 นายพนมพร วงษ ดี

63132000298 นายมนัส วุฒิพันธุ 

63132000299 นายสันติ ทับอุดม

63132000300 นางสาววราพร พูนเทกอง
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63132000301 นางสาววิสุดา ป?กษาพันธ 

63132000302 นางสาวอรทัย สุธงษา

63132000303 นายเกรียงไกร วงษาลี

63132000304 นางสาวญาณิน ศิริบูรณ 

63132000305 นางสาวสุภารัตน เวียงอินทร 

63132000306 นางสาวณัฐทิยา ผุยหัวโทน

63132000307 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ ใหญ"

63132000308 นายอนุฤทธ์ิ วิริยะ

63132000309 นายเสกสรรค ดงทอง

63132000310 นางสาวนวพร ฮ"มปTา

63132000311 นางสาวพรรณิภา สมพงษ 

63132000312 นายขจรศักด์ิ ภูมิภาค

63132000313 นายพีรศิษฎ เพชรโรจน 

63132000314 นางสาวสายฝน ไทยทองหลาง

63132000315 นางสาวเกษา แผงสี

63132000316 นางสาวฐิติมา นนทยศ

63132000317 นางสาวมยุริน อนุพันธ 

63132000318 นายนภัสกร หมวดดารักษ 

63132000319 นายเตชินท ทองจีน

63132000320 นางสาวศิราณี ไชยสมศรี

63132000321 นางอาภาภรณ แซ"จอง

63132000322 นางสาวจีระวัลย ภูลายขาว

63132000323 นางสาววริศรา บุษบง

63132000324 นายสุริยน อินทา

63132000325 นางสาววริสรา ภูชะอุ"ม

63132000326 นายศักด์ินรินทร สมอเนื้อ

63132000327 นายสหรัฐ เพ็งพันธ 

63132000328 นางสาวกมลวรณ เกตุเจริญ

63132000329 นางวิภาพร กองพอด

63132000330 นางสาวจุไรพร พลมะณี
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63132000331 นางสาวชลลัดดา มีสุข

63132000332 นายอานนท ร,อยพิลา

63132000333 นางสาวธนัฎฐา ไชยเทพ

63132000334 นายวิริยะ อรัญโชติ

63132000335 นางสาวทิพวรรณ แสนพยุ

63132000336 นางสาวมณีรัตน ชมชัย

63132000337 นางสาวสุนิสา จุนทะหว,า

63132000338 นางสาวยุพิน พูนยอด

63132000339 นางสาวเพ็ญลักษณ พุฒตรง

63132000340 นางสาวเกวรี ม"วงมนตรี

63132000341 นายปฐมพร สมบัติหา

63132000342 นางสาววิชชุดา เดชรัตน 

63132000343 นายธนทรัพย พลซ่ือ

63132000344 นายจักรี พุทธรัสสุ

63132000345 นายสัตยา ป?ญญารมย 

63132000346 นางสาวนุชนาถ วุฒิสาร

63132000347 นางสาวนริศรา นีละพันธ 

63132000348 นางสาวณฐพร ภูริธร

63132000349 นางสาวเขมิกา ทองหนองบัว

63132000350 นางสาวกาญจนาภา ฆารธง

63132000351 นางสาวอรวรรณ นามิสา

63132000352 นางสาวพรทิพย ต้ังนารี

63132000353 นายัวัชรากร เลี่ยมเพ็ชรรัตน 

63132000354 นางสาววิมลธร ภูมิบ,านค,อ

63132000355 นายธนดล ผู,มีสัตย 

63132000356 นางสาวนริศรา โยธาศรี

63132000357 นางสาวพรทิวา สุคํา

63132000358 นายชินวัตร อินตา

63132000359 นายวุฒิกร ทิพเสนา

63132000360 นางสาววรดา ไทยอ"อน
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63132000361 นายภศิน สุธีระกูล

63132000362 นายชัยชนะ ภูศรีดาว

63132000363 นายราเชนทร สุขกะ

63132000364 นางสาวเบญจมาศ นาทันริ

63132000365 นางสาวลักษขณา นามเหลา

63132000366 นางสาวอัญชุลี ชาวสูน

63132000367 นายโกวิทย ประสิทธ์ิ

63132000368 นายเธียรรัตน พสุธันย ธน

63132000369 นายเวชยันต กุลสีดา

63132000370 นายรัตนะ ผ"องแผ,ว

63132000371 นางสาวอรทัย จัตวาชนม 

63132000372 นางสาวนันทิยา ใสจูง

63132000373 นางสาวสุภา ศุภชัยศิริเรือง

63132000374 นางสาวกาญจนาพร คืดนอก

63132000375 นางสาวรัตนาภรณ สีดาแดง

63132000376 นางสาวหยาดนภา จันเต้ีย

63132000377 นางสาวจิตราภรณ ผาทอง

63132000378 นางสาวกฤติยาภรณ พิศวิมล

63132000379 นายธีรวัฒน เจริญทรัพย 

63132000380 นางสาวอัญชลี พิทักษ เสมา

63132000381 นางสาวกัลยาณี ตัญญาภักด์ิ

63132000382 นางสาวนิภาดา กลางจันทา

63132000383 นางสาวนภัส วงษ จําปา

63132000384 นางศิรินทิพย สวัสด์ิโพธ์ิ

63132000385 นายธรรมสรณ คณาศรี

63132000386 นายโยธิน เจริญพงษ 

63132000387 นางสาวศิรินทิพย เครือวัลย 

63132000388 นางสาววัษณีกร เชื้อหนองทอน

63132000389 นายรณฤทธ์ิ เขตผดุง

63132000390 นางสาวจุฑามาศ แก,วมูล
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63132000391 นางสาวพรทิพา ชะริชน

63132000392 นายอานนท นาร"อง

63132000393 นายมงคลชัย กุดฉลาด

63132000394 นางสาวเสาวรส กาวน

63132000395 นางสาวพัชราพร คงบัว

63132000396 นางสาวศิริวรรณ พิกุลศรี

63132000397 นายวิทวัฒน สินธุรักษ 

63132000398 นายวัชรพง ทองคําดี

63132000399 นางสาววลียา มีดี

63132000400 นายวรเชษฐ บุตรสาธรรม

63132000401 นางสาวผกามาศ สิตะสัง

63132000402 นางสาวปนัดดา ทิพย แสง

63132000403 นางสาวสาวิตรี คนซ่ือ

63132000404 นายพิชิต อรรคฮาต

63132000405 นายเอกราช จินจิว

63132000406 นายพีระยุทธ แสงกล,า

63132000407 นางสาวกชวรรณ บุตรดีเลิศ

63132000408 นางสาวอัมพิกา อรหันตา

63132000409 นางสาวอินทิรา ทองสุวรรณ 

63132000410 นางสาวอนุศรา คําเชิด

63132000411 นางสาววิไลรัตน ชัยชา

63132000412 นายธนกฤต อินทร มี

63132000413 นายสายนที ไพฑูรย วงศ 

63132000414 นางสาวชัญญา เนาวสี

63132000415 นางสาวิณัฐพัชร รัฐวุฒิบัญฑร

63132000416 นางสาวชฎาพร เพ็งเพ็ชร

63132000417 นางสาวชลดา คํามาระ

63132000418 นางสาววิริยาพร ส"อยสีแสง

63132000419 นางสาวนภาพร เรือสูงเนิน

63132000420 นางสาวสุภาพร พรมชินวงศ 
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63132000421 นายนราชัย กสิกิจ

63132000422 นายณัฐพล สิมสวน

63132000423 นายอนุพงษ วงศ ทมนา

63132000424 นายธซัชชัย วงษ ภูธรณ 

63132000425 นางสาวสิริญญา ด"านซ,าย

63132000426 นายนครินทร อุปฮาด

63132000427 นายยุทธพล วงษ คําหาญ

63132000428 นายณัฐพงษ ราชสาร

63132000429 นายธนกรณ บาริศรี

63132000430 นางสาวอารยา เกษรบัว

63132000431 นางสาวชยานันท สุวรรณไตรย 

63132000432 นายฉัตรชัย แพ"งพนม

63132000433 นางสาวรักษ สุดา ถวิลรักษ 

63132000434 นางกมลทิพย สิริดลสุข

63132000435 นางสาวมาลินี บุญมาก

63132000436 นายปฏิภาณ นันทวงษ 

63132000437 นายนพดล พุ"งพิลา

63132000438 นางสาวจิติญา ไทยอุส"าห 

63132000439 นายสุขเกษม เสาแก,ว

63132000440 นายวรพรต อินสุวรรณโณ

63132000441 นางสาวสุปราณี เทียบซิง

63132000442 นายธีระวัฒน ศรีสุพัฒน 

63132000443 นางสาวนริศรา โคเวียง

63132000444 นางสาวอารยา ปาหนองแปน

63132000445 นางปนัดดา ชนะชารี

63132000446 นางสาวเยาวมาลย ราชธานี

63132000447 นายกิตติวัฒน กลางประพันธ 

63132000448 นายศักด์ิสิทธ์ิ มูลจันทร 

63132000449 นายนัฐวุฒิ เสนานาค

63132000450 นางสาววราภรณ จันทะคาม
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63132000451 นางสาวพรพิมล มาลัย

63132000452 นางสาวชฎาพร แนวพรม

63132000453 นายอัชชา หอมคํา

63132000454 นายธเนศ จูมสีลา

63132000455 นางสาวดวงลดา ศรีนารัตน 

63132000456 นางสาวจินตนา ศรีพรหม

63132000457 นางสาวกิตติยา ธรรมทา

63132000458 ว"าที่ร,อยตรีหญิงนัฑชา เต็มวงษ 

63132000459 นางสาวสุภัสสร เชื้อบริหาร

63132000460 นางสาวนิตยา นนทะคําจันทร 

63132000461 นายสุปรีชา ร,อยพา

63132000462 นางสาวกอพิชชา เกษตรสินธ 

63132000463 นายนันทวัฒน หล,าสุวงษ 

63132000464 นายณัฐวัฒน ศรีโคตร

63132000465 นายชัยอนันต ชนไพโรจน 

63132000466 นางสาวสุภาพรรณ ด่ืมโชค

63132000467 นายพิเชษฐ จงจอหอ

63132000468 นางสาวลําพูน ตันตรา

63132000469 นายกฤษฎา มณีสร,อย

63132000470 นายศตวรรษ ชัยปลื้ม

63132000471 นางสาวพัชรินทร ม่ังมี

63132000472 นางสาวจินดาพร เสนามาตย 

63132000473 นางสาวอรกนก เจริญสุข

63132000474 นายนนทวัฒน ศรีรับขวา

63132000475 นายพระขรรค ชัย โทผาวงษ 

63132000476 นายวิบูลย ชมภูวิเศษ

63132000477 นางสาวกฤษณา ปริโต

63132000478 นายกฤษดา พนัส

63132000479 นางสาวระพีพรรณ ประภาสพรชัย

63132000480 นางสาวชนม ณภัทร บุญมา
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63132000481 นางสาวกฤษฎ์ิณิชา จันทกล

63132000482 นางสาวกรรณิการ อินตUะบูรณ 

63132000483 นางสาวฤทัยทิพย ยุ"นดร

63132000484 นางสาวฐิติวรดา ต,องโพนทอง

63132000485 นายกัมปนาท ศุภสาร

63132000486 นางสาวนฤมล ดอนบันเทา

63132000487 นายสิทธิพันธ ผลเจริญ

63132000488 นายณัฏฐกิตต์ิ นันทบุรมย 

63132000489 นางสาวกัลยา ฆารสว"าง

63132000490 นางสาวกัญญาพัชร ไกรทอง

63132000491 นางสาวแพรไพลิน การรักษ 

63132000492 นายบัญชา หร"องบุตรศรี

63132000493 นางสาวพิมพ ลภัส จันทริสา

63132000494 นางสาวกรองทอง เครือเค,

63132000495 นายอาทิตย ธงภักด์ิ

63132000496 นางสาววัชรีวรรณ สีมันตะ

63132000497 นายธนากร สาเกตุ

63132000498 นายกรวิทย พลศรี

63132000499 นายทรงศักด์ิ คําปCยะ

63132000500 นายถิฐวัฒน ภูวสินชัยนันท 

63132000501 นางสาวสรัลพร กว,างขวาง

63132000502 นางสาวปรียาภรณ ประเพโส

63132000503 นางสาวพิมพ ชนก ช,างแจ,ง

63132000504 นางสาวณัฐกานต อ"อนเหลา

63132000505 นายโชคชัย สมแวง

63132000506 นางสาวสมฤดี ก,อนเงิน

63132000507 นายปกปFอง นาคมะเริง

63132000508 นางสาวอภิชญา โคตรภักดี

63132000509 นายธนภูมิ เมาะราษี

63132000510 นางสาววันวิสา ลานุ,ย
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63132000511 นายธิติวัฒน สาภะ

63132000512 นายสุทธิชัย วงค นารี

63132000513 นางสาววิมลรัตน โคตสมบัติ

63132000514 นางสาวชุติกาญจน สายบุญจันทร 

63132000515 นายธนชัย ชะนะบุญ

63132000516 นายทศพรรษ ทองน,อย

63132000517 นางสาวอรวรรณ แสงสว"าง

63132000518 นายกษิดิศ ขยัน

63132000519 นางสาวปCยะกาญจณ ธาราวนาพิทักษ 

63132000520 ว"าที่ ร.ต.หญิงสุภาวดี ไกรเมฆ

63132000521 นายจักรพงศ ผานาค

63132000522 นางสาวจารุวาฬ ขุนโม"

63132000523 นายราชินทร อิ่มอุรัง

63132000524 นางสาวจารุมาศ ภูนาแสง

63132000525 นางสาวจันทกานต สินบุญ

63132000526 นายทนงศักด์ิ หงษ ขุนทด

63132000527 นางสาวเสริมสุดา ปFอมสุวรรณ

63132000528 นางสาวกัลยา สมบูรณ 

63132000529 นางสาวจารุนันท นามนู

63132000530 นางสุภาภร ประดิษฐจา

63132000531 ว"าที่ ร.ต.หญิงวิไลพร สิงกันยา

63132000532 นางสาวอทิตยา ทิพจง

63132000533 นางสาวชรินทร ทิพย ฦาชา

63132000534 นายศุภชัย บุญยู,

63132000535 นายจักรพันธ จูปรางค 

63132000536 นางสาวสุภาพร ชุดชุมแพ

63132000537 นางสาวปวีนา คําดี

63132000538 นางสาวไอรดา อินธิสร

63132000539 นายวัชรพล หงษีทอง

63132000540 นายวรนน สุทธิธรรม
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63132000541 นางสาวพนิดา ประสีระเก

63132000542 นายจักรกฤษณ จันนามอม

63132000543 นางอลิษา คําเครือ

63132000544 นายอานนท สาครินทร 

63132000545 นางทิพย สุดา นันผาด

63132000546 นายธาดาธร ไชยนาม

63132000547 นายชนัญชัย คะชาแก,ว

63132000548 นางสาวเดือนแรม ดอนเตาเหล็ก

63132000549 นางสิริกร ชารีโชติ

63132000550 นายศิโรจน ชัยกาศ

63132000551 นายไชยา สุขยอด

63132000552 นายอรัญ มารัตนย 

63132000553 นางสาวสุภาพร ช"างเหล็ก

63132000554 นายจีรดล มะณีจันทร 

63132000555 นางสาวทรงอัปสร ชูจันทร 

63132000556 นางสาวกันตินันท นามตะ

63132000557 นางสาวประภากร บรรจง

63132000558 นางสาวชลธิดา สินโพธ์ิ

63132000559 นางสาววิภาพร จันทะดี

63132000560 นายวีรวัฒน พลเย่ียม

63132000561 นายภพพร พลหล,า

63132000562 นายคุณาวิทย เนื่องเเก,ว

63132000563 นายสุพิทชา บุบผาพิลา

63132000564 นางสาวณัฐพร หม่ืนแก,ว

63132000565 นายไกรวิชญ แสนพินิจ

63132000566 นางสาวธัญญ ธิชา อินทรพงษ มีชัย

63132000567 นายชนะพล หะธรรมวงค 

63132000568 นายอานันท บุญพิทักษ 

63132000569 นายวิษณุกร พุทธกัญญา

63132000570 นายจักรพันธ อันทรินทร 
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63132000571 นางสาววราภรณ ทิพชาติ

63132000572 นายไชยา สะใบ

63132000573 นางสาวสุภาพร ลุงคุณชม

63132000574 นายชัยอนันต จันปาม

63132000575 นางสาวกรรณิการ ม"อมพะเนาว 

63132000576 นางสาวกวีพร ศิริจันทร 

63132000577 นายกฤษวิชัย จันทร เพชร

63132000578 นางสาวชลธิชา พันเมือง

63132000579 นางสาวร"Bงนภา เมืองซอง

63132000580 นางสาววรรณพร พุ"มมี

63132000581 นางสาวนิภาภรณ บุราณศรี

63132000582 นางสาวกัลยรัตน นวลเนือง

63132000583 นางสาวศิริกุล ประเสริฐสังข 

63132000584 นายณัฐพงศ ดวงกรมนา

63132000585 นางสาวพัชราภรณ ครองดี

63132000586 นางสาวไอรดา นาขัยเงิน

63132000587 นายสุริยา บุบผา

63132000588 นายสิรวิชญ BB ราชธานี

63132000589 นางปวิตรา คํามี

63132000590 นายปรีชา ใจจันทร 

63132000591 นายวิทวัส สวนกิจ

63132000592 นางสาวกาญจนา ภูโยฮาต

63132000593 นางสาวณัฐมล ยางคํา

63132000594 นางสาววาริณี เสนาสังข 

63132000595 นางสาวพรนิพา บุตรศรีภูมิ

63132000596 นายอาทิตย ต,นงาม

63132000597 นางสาวพรรัศม คุ,มแก,ว

63132000598 นางสาวดวงฤดี ผาหล,า

63132000599 นางสาวนัฐพร เดชอักษร

63132000600 นางสาวนันทิยา นามศิริ
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63132000601 นางสาวสโรชา พระสว"าง

63132000602 นายพิชชากร บุญเฮ,า

63132000603 นางสาวปรายฟFา พร,อมสมุทร

63132000604 นายภานุวัฒน สุขศิริ

63132000605 นายชัดเจน สอนบุญทอง

63132000606 นางวรพรรณ กลิ่นหวล

63132000607 นายจตุพร ทดคุย

63132000608 นายปฏิพัทธ พูดเพราะ

63132000609 นายบุญเทียน จันแหนบ

63132000610 นางสาววรรณวิไล เวียงวะลัย

63132000611 นายพงศ ธวัช กอนเชื้อรัตน 

63132000612 นางนิภาพร สําราญมน

63132000613 นางสาวปรียานุช รัตนางาม

63132000614 นายพิเชษฐ หาญประชุม

63132000615 นายวุฒชัย พิศนอก

63132000616 นางสาวภาวิณี สิทธิเสนา

63132000617 นายธนากรณ นาชัยลอง

63132000618 นางสาวรุ"งพิรุณ ต้ังตรง

63132000619 นายสุภกิจ อินธิแสน

63132000620 นางสาวปพิชญา หลาวทอง

63132000621 นางสาวสิริวรรณ จอมคําสิงห 

63132000622 นายกรกช ก,อนแพง

63132000623 นายวันชัย วันนุเสน

63132000624 นางสาวพรพรรณ ทองเจริญ

63132000625 นายณัติกร พรมราช

63132000626 นางสาวเสาวนิต คําสมมาตร

63132000627 นางสาวสุรีรัตน แก"นสาร

63132000628 นายเจษฎา อินทนพ

63132000629 นายณภัทพล ยศพล

63132000630 นายทรงศักด์ิ ฉายจรุง
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63132000631 นายสัมพันธ สระเศษ

63132000632 นายธนโชค บํารุงหมู"

63132000633 นายศรัญยู หมู"จันทร  

63132000634 นายอภิภู รัตนศักด์ิหิรัญ

63132000635 นางสาวกัลยา แมนสถิตย 

63132000636 นางสาวรัตนา มะณี

63132000637 นางสาวชินพัฒน โจทา

63132000638 นางสาวมณีฉัตร บุญชู

63132000639 นางสาวสาลิณี เหลื่อมล้ํา

63132000640 นางสาวสุดารัตน ขันทองคํา

63132000641 นายปCยวัช จอกน,อย

63132000642 นางสาวบุษราภรณ แสนโง

63132000643 นางสาวชนิดา อุโคตร

63132000644 น.ส.ณัธมน คงชู

63132000645 นายณัฐวุฒิ พิมพ ชารี

63132000646 นางสาวกิตติยา ทุมโยมา

63132000647 นายยุทธนา ศรีรัดดา

63132000648 นางสาวชาริสา พลสนาม

63132000649 นายณัฐพงษ โสมชัย

63132000650 นายประสิทธ์ิศักด์ิ ศรีทิพย 

63132000651 นางสาวบุษบาพร สิงหาสาร

63132000652 นางสาวพรจิตรา อ"อนเหลา

63132000653 นายนวทรรศน คําสุข

63132000654 นายจัตตุพร โคตุธา

63132000655 นายกรวีร การเพ่ิม

63132000656 นางสาวศศิธร บริพัน

63132000657 นางสาวจารุวรรณ วงค หนองแล,ง

63132000658 นายนันทวัฒน แคลหนอง

63132000659 นางสาวภัทรภร ศรีสมภาร

63132000660 นายสุรชัย แขพวง
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63132000661 นายเปรมศักด์ิ ไชยวงษ 

63132000662 นายวิพุธพงศ หาญคําภา

63132000663 นายเกริกเกียรติ เกตุษา

63132000664 นางสาวสุทินา เทศกําจร

63132000665 นายพงษ สันต บุญไตร

63132000666 นางสาวภารดี ขัณฑ ชลา

63132000667 นางสาวอุสรา เพียธงษา

63132000668 นายวุฒิพล ประเสริฐ

63132000669 นางแพรววนิด ทาบุราณ

63132000670 นางสาวสุธาสินี ฤทธิแผลง 

63132000671 นางสาวญาภัทร กองอ,น

63132000672 นางสาวจิราภา เอนกนวล

63132000673 นายวรโชติ เหล"าพิเดช

63132000674 นายวิภพ สุวรรณเทศ

63132000675 นายไชยฤทธ์ิ อยู"ต้ังตัว

63132000676 นายพิเชษฐ ทวนชัยภูมิ

63132000677 นายณรงค ฤทธ์ิ ปรีแผ,ว

63132000678 นางสาวรัตนาวดี ศรีคําภา

63132000679 นางสาวสาวินี และภูเขียว

63132000680 นางสาวศิวพร พิมพ ทอง

63132000681 นายเกรียงไกร วงค คํา

63132000682 นายทัชพงศ ผลสว"าง

63132000683 นางสาวนิออน บุญทองล,วน

63132000684 นางสาวยุวดี สุพรรณโมก

63132000685 นางสาวมลิวรรณ ภาชนะวรรณ

63132000686 นางสาวณิสา นามศิริ

63132000687 นางสาวสมฤดี ชมชะนัด

63132000688 นางสราญรัตน ภาโส

63132000689 นางสาววิจิตรา นวนบุตรดี

63132000690 นายรัตน ธกร คําหวาย
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63132000691 นางสาวภัทรา กองหาโคตร

63132000692 ส.อ.สมร โประสาก

63132000693 นางสาวกาญจนา มูลมณี

63132000694 นางสาวอาทิตติยา ยัญศรี

63132000695 นางสาวพรพิมล อาวรณ 

63132000696 นายองอาจ สารคาม

63132000697 นางสาวสุมินตรา โขงจําปา

63132000698 นางสาวปราณี บํารุง

63132000699 นายปรัชญา สรรพสาร

63132000700 นายมารุต เคนดี

63132000701 นางสาวณัฐปภัส รัตนสิทธิพงษ 

63132000702 นางสาวณัฏฐกานต เหลือมพล

63132000703 นางสาวรัชนี รัตนะไฟ

63132000704 นายกิตติคุณ เวียงวะลัย

63132000705 นางสาวลักษณา หินวิเศษ

63132000706 นายวรกิต เพชรรุ"ง

63132000707 นายหาญณรงค จาจุXย

63132000708 นายอภิสิทธ์ิ พลศรีราช

63132000709 นางสาวอมรินทร ควบพิมาย

63132000710 นางสาวนริศรา อินบุญญา

63132000711 นางสาวพรพรรณ พริ้งเพราะ

63132000712 นายณัฐนนท ไชยทะเศรษฐ 

63132000713 นางสาวม่ิงขวัญ แพนแก,ว

63132000714 นางรัตนาภรณ สุพรรณฝTาย

63132000715 นางสาวเมธปCยา ดาวังปา

63132000716 นางสาวสุวนันท สุวรรณกลาง

63132000717 นางสาวนิภาพร วรรณศิริ

63132000718 นางสาวกัญญาภัค ถามูลตรี

63132000719 นางสาวพรชนก รัตนะ

63132000720 นางสาวรัชนี รวมดอน
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63132000721 นางสาวชฎาภรณ คําชนะ

63132000722 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร เทพ

63132000723 นายโกศล โสภัณนา

63132000724 นางสาวปCยะธิดา วินทะชัย

63132000725 นางสาวธนภรณ เกษอินทร 

63132000726 นายเนติพงษ ล"องแซง

63132000727 นายเอกรินทร เวียงนนท 

63132000728 นางสาวภัทราพร เลี่ยมเพ็ชรรัตน 

63132000729 นายเรืองเดช โคติกาวิน

63132000730 นางสาวอุทัยรัตน นาใจคง

63132000731 นางสาวเยาวภา โอคะโส

63132000732 นางสาวกาญจนา ภูถูกใจ

63132000733 นางสาวศิวพร บุญพิพัฒน 

63132000734 นางสาวรัชนีพร แก,วกอง

63132000735 นายศิริศักด์ิ ทาบุราณ

63132000736 นางสาวเอมอร นครศรBั

63132000737 นางสาวสุตาภัทร วรรณศรี

63132000738 นายป?ญญา มาตวังแสง

63132000739 นายเกรียงศักด์ิ โปร"งจิตต 

63132000740 นายกจร อยู"ไพร

63132000741 นางสาวสุภาวิรัตน สิงห ทอง

63132000742 นางสาวสาวิตรี เกิดมี

63132000743 นางสาวพรพรรณ อ"อนพินา

63132000744 นายศิริมงคล ศรีสง"า

63132000745 นายสิริชัย บุญหล,า

63132000746 นางสาวกิตติกา แผลงฤทธ์ิ

63132000747 นายมนูญ สินคงปFอง

63132000748 นางสาวมัลลิกา อ"อนพินา

63132000749 นางสาวพัทธวรรณ ธิงาม

63132000750 นายจัตพล วงชารี
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63132000751 นางสาวลําแพน บุญคํา

63132000752 นายสุริยัน ฝFายทอง

63132000753 นายรัฐพงษ พรหมประเสริฐ

63132000754 นางสาวสุติพร วรนาม

63132000755 นางสาวแพรวพรรณ ร,อยทุย

63132000756 นายนิธิกุล ค"อมสิงห 

63132000757 นางสาวเขมิกา ทองมะลิ

63132000758 นายวรวุฒิ คําปูF

63132000759 นายกิตตวัฒน จันทรประทักษ 

63132000760 นางสาวศศิธร อาจตา

63132000761 นางสาวปCยฉัตร กุณวงษ 

63132000762 นายธีรพงศ วรแสน

63132000763 นายโชคชัย ฉายวิชัย

63132000764 นายวรชาติ พิมตะวงค 

63132000765 นายมนัส รอดภักดี

63132000766 นางสาวสุจิตรา ทองมีอยู"

63132000767 นายพัทยา นามกันยา

63132000768 นายวุฒิชัย สัตตัง

63132000769 นายพุทธินันท ภูมีแกดํา

63132000770 นางสาวจิราภรณ จอมคําสิงห 

63132000771 นางสาวศรสวรรค มะลิบู"

63132000772 นายวีรวัฒน นราวงษ 

63132000773 นายจักรพันธ เหลื่อมแหลม

63132000774 นางสาวอภิญญา เนื้อนา

63132000775 นางสาวภัทราภรณ ภูสมมาตร 

63132000776 นางสาวพิยดา สาระคํา

63132000777 นางสาวสุธนี วงค ไชยา

63132000778 นางสาวมินตรา คุณพิลา

63132000779 นางสาวฐิดารัตน พรมเพ็ญ

63132000780 นายนิธิ อุทัยแสง
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63132000781 นายชัยภัทร แสนเหลา

63132000782 นายณภัทร สุกใส

63132000783 นางสาววราภรณ งามกระบวน

63132000784 นางสาวมณฑกานต นามโยธา

63132000785 นายขจรศักด์ิ โพธ์ิธร

63132000786 นางสาวดวงศิริ ไร"ประสงค 

63132000787 นางสาวนภาพร จันทร นุช

63132000788 นางสาวพวงพลอย เหล็กกล,า

63132000789 นางสาวรินทร ชิสา เหมบุรุษ

63132000790 นางสาวสุดาพร นามจันดี

63132000791 นางสาวจิตติมา ดีรักษา

63132000792 นายสงกรานต ปCงแก,ว

63132000793 นายเจตน วิช ลามูลเทียร

63132000794 นางสาวนิตยา จันทรา

63132000795 นางสาวอังสุมารินทร โคตรลุน

63132000796 นางสาวศินีนาจ บุญชู

63132000797 นางสาวศุทธภา ผุยตาดทอง

63132000798 นางสาวภัทรพร พัดงาม

63132000799 นางสาวพจนีย ขําทะมา

63132000800 นายณัฐนันท ภูตระกาญจน 

63132000801 นายโชติพงศ มงคลเมือง

63132000802 นายสุชาติ แปลนเมือง

63132000803 นายธนากรณ ลาโพธ์ิ

63132000804 นายป?ฐวี ธีรภาพมงคล

63132000805 นายทัพพสาร บุญส"ง

63132000806 นางสาวนริศรา นินแก,ว

63132000807 นายสุชาติ พรหมเมตตา

63132000808 นายปองพล โยลัย

63132000809 นางสาวอุษณี เพ็งคําป?Hง

63132000810 นางสาวณัฐวดี อัฐนาค
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63132000811 นางสาวชาลิสา ชัยสิทธ์ิ

63132000812 นายอานนท มุมกลาง

63132000813 นางสาวอังกินันท อุดพิภัณ

63132000814 นายธวัชชัย ประเทศ

63132000815 นายพลากร พินิจมนตรี

63132000816 นายป?ณณวัชร อัครโอฬารรัตน 

63132000817 นางสาวสุจิทรา พวงมัชฌิมา

63132000818 นางสาวจิรภา นาบุตรบุญ

63132000819 นายยุทธศักด์ิ รักษาพล

63132000820 นางสาวสุภัทรตรา ภาชนะวรรณ

63132000821 นางสาวรณิดา ไชยคําภา

63132000822 นายชูชาติ ผจงศิลปM

63132000823 นางสาวพรสุดา น,อยบัวทิพย 

63132000824 นายรุ"งสุริยา มหานาม

63132000825 นางสาวรุ"งนภา สีใสคํา

63132000826 นายมนตรี สุกางโฮง

63132000827 นายกานต ชัย รักษาราษฎร 

63132000828 นางสาวณัฐพร แซ"เตXง

63132000829 นางสาวศิรประภา ประชาเขียว

63132000830 นางสาวทิพวรรณ จรัญฤทธ์ิ

63132000831 นายกิตติพงษ ชํานาญ

63132000832 นางสาววารุณี จิตแสง

63132000833 นายภาสกร อุ"มอ"อนศรี

63132000834 นางสาวธีร จุฑา แสนโสม

63132000835 นางสาวป?ทมพร ตรีกุล

63132000836 นางสาวลักษมี โฮมชัยวงษ B

63132000837 นายพิเชษฐ โคติกาวิน

63132000838 นายณภัทร เสนาทิพย 

63132000839 นางสาวมาริษา จันทร หาญ

63132000840 นางสาวธนวรรณ ธารกมลสุข
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63132000841 นางธัญรัตน พันพรม

63132000842 นางสาวชนัญญา ลุงเทิน

63132000843 นางสาวขวัญจิรา ซองเหล็กนอก

63132000844 นายอิทธิพล หอมภักดี

63132000845 นายพีรพงษ พุ"งพิลา

63132000846 นางสาววารุณี ศรีวิไล

63132000847 นายรณชัย ตาทอง

63132000848 นางสาววธูสิริ ศรีชมชื่น

63132000849 นายจักรพันธ มินยง

63132000850 นางสาวพรทิพย ออมแสน

63132000851 นางสาวปุญชรัสม์ิ ดีบุกคํา

63132000852 นางสาวทชาพร ทิพรัตน 

63132000853 นางสาวอมรรัตน ศรีเสนพิลา

63132000854 นายธวัชชัย วงศ จําปา

63132000855 นายทศพร ประพาศพงษ 

63132000856 นางสาวนฤทัย ภูโคตรศรี

63132000857 นางสาวนิภาภรณ ชมศิริ

63132000858 นางสาวจุรีรัตน พลมะณี

63132000859 นางสาวณัฐธิดา เพียรราช

63132000860 นายทัศน พงษ นันโท

63132000861 นายโยธิน ศรีจันทร 

63132000862 นายอติยะ สุวรรณเลิศ

63132000863 นางสาวพิมพ ชนก ประเสริฐศรี

63132000864 นางสาวมาริสา วงศ ธรรม

63132000865 นายชัยชนะ บัวผุย

63132000866 นายวิศวะ อุปครราช

63132000867 นายณรงค วุฒิ หาณรงค 

63132000868 นางสาวอัจฉรา แก,วหนองยาง

63132000869 นางสาวสุภาวดี ต้ังสายัณห 

63132000870 นางสาวอินทิรา รื่นแสง
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63132000871 นางสาวธิดารัตน คําโพธ์ิ

63132000872 นายอาจินต นีละเสวี

63132000873 นางสาวภาวดี ศรีหาบุตร

63132000874 นายชิตวัน บัวนาค

63132000875 นางสาวอรณัส เนื้อนิล

63132000876 นางสาวศิริลักษณ ยศพล

63132000877 นางสาววัชรียา นามรัตน 

63132000878 นางกนกวรรณ ราชขํา

63132000879 นางสาวอาทิติยา ทองล,น

63132000880 นายทศพร แสงแก,ว

63132000881 นายเฉลิมพล บัวศรีธรานนท 

63132000882 นายเจษฎา เปรี้ยวประสิทธ์ิ

63132000883 นายสุรพล อัมพวา

63132000884 นายยอดขวัญ สุวรรณสิงห 

63132000885 นางสาวอุษณีย โสหล,า

63132000886 นางสาวณัฐกาน รบไพรินทร 

63132000887 นายเอกราช จอมคําสิงห 

63132000888 นายธราดล คําโพนทัน

63132000889 นางสาวดวงกมล เสมอทรัพย 

63132000890 นายชาญวิทย เมืองแก,ว

63132000891 นางสาวมลฤดี นามจุมจัง

63132000892 นายธีรภัทร เศษวงศ 

63132000893 นางสาวสุดารัตน เฉนียง

63132000894 นางมาวิกา ถนอมสิทธ์ิ

63132000895 นายกตัญPู หมวดดารักษ 

63132000896 นายสิทธิศักด์ิ การสูงเนิน

63132000897 นางสาวรสจรินทร ไกยสร

63132000898 นายเกียรติกร บัวพา

63132000899 นายเจษฎา วิเศษคามิน

63132000900 นางสาวปCยฉัตร มาไทย
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63132000901 นายวราเทพ แบนลี

63132000902 นายภัทรภณ ศรีจันทร 

63132000903 นายนที ศรีดวงคํา

63132000904 นายณัฐพล ป?กโคทะกัง

63132000905 นายอภิวัฒน คําแวง

63132000906 นายณรงค ชัย คิดอยู"

63132000907 นางสาวพิชยา สารจันทร 

63132000908 นางสาวธัญญาศิริ จําปาที

63132000909 นายอรรถพล ทบลา

63132000910 นางสาวอสดารัตน นครศรี

63132000911 นางสาวเทพสุดา พลกันยา

63132000912 นายพงศ อาชว สิทธิจันทร 

63132000913 นางสาวชนกพร โสระธิวา

63132000914 นายชินกฤต คําแก,ว

63132000915 นางสาวกนกวรรณ สมวงค 

63132000916 นายเอกราช แสงรูจี

63132000917 นางสาวแทชติยา สีอุ"นลี

63132000918 นางสาวรัชนีภรณ ศรีผาย

63132000919 นายนัฐพล มูลสี

63132000920 นายภาณุวัฒน พฤกษตาล

63132000921 นายสนุน บุญมี

63132000922 นายสุทัศน เบิกบาน

63132000923 นางสาวแก,วกานต แสงบุรมย 

63132000924 นายอชิระ ศรีชื่น

63132000925 นางสาวสุกัลยา สาชมภู

63132000926 นางสาววรัญญา ดวงพายัพ

63132000927 นางสาววชิราภรณ นามมูลน,อย

63132000928 นางสาวนวพร สืบสกุล

63132000929 นางสาวอนุสรณ หมู"หัวนา

63132000930 นางสาวดารารัตน หาญลือ
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63132000931 นายพุฒินันท ปFอพระลับ

63132000932 นางสาววิไลพร โสมคง

63132000933 นายศุภณัฐฏ จตุเทน

63132000934 นายศุภกฤต กาละสีรัมย 

63132000935 นางสาวขวัญกมล บุญเลิศ

63132000936 นางสาววรางคณา นาไชย

63132000937 นางสาวพรฐิตา ศุภธีรเมธาสกุล

63132000938 นางสาวจิดาภา คงอุดม

63132000939 นายธวัชชัย กุลสุวรรณ 

63132000940 นางสาวมนัสยา ศรีพงษ เพลิด

63132000941 นายอดิศักด์ิ ภูอาศัย

63132000942 นายณัฐรุจ บุตรภักดี

63132000943 นางสาวกัญญาณัฐ ป?ญญาประชุม

63132000944 นางสาวดวงเดือน บุตรวงศ 

63132000945 นางสาวรัตติยา คาดสนิท

63132000946 นางสาวนิตยา เฉิดรักษา

63132000947 นางสาวรมย ชลี อ่ําน,อย

63132000948 นายสิทธิโชค ไกรสุวรรณ 

63132000949 นางสาวชุลีพร ดวงพล

63132000950 นางสาวภัทธิดา แก,วป?ญญา

63132000951 นางสาวโสรยา บุญไชยแสน

63132000952 นายอนวรรษ จันทะวงศ 

63132000953 นางสาวกรวรรณ อึ้งตระกูล

63132000954 นางสาวรุ"งวิภา สุมาริธรรม

63132000955 นายภาณุพงศ ณ กาฬสินธุ 

63132000956 นายนนทวัฒน ศรีปTา

63132000957 นางสาวรวิสรา ตรีทศ

63132000958 นายธีระธัช อาสาทํา

63132000959 นางสาวนิศานาถ นามมูลน,อย

63132000960 นางสาวธนภรณ นาเสถียร
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63132000961 นายสุรศักด์ิ บุญมี

63132000962 นายปรีชา นาชัยโชติ

63132000963 นายกรกฎ เรืองฤทธ์ิ

63132000964 นายบัณฑิต จินดามัง

63132000965 นายอิทธิพล เรืองวิเศษ

63132000966 นางศริณยา ศรีผาง

63132000967 นางสาวสะใบทอง ฤาชา

63132000968 นางสาวเกษแก,ว เผ"าบ,านฝาง

63132000969 นางสาวอรกานต น้ําคํา

63132000970 นายบุรานันท ใยวังหน,า

63132000971 นายจิรพงศ แพนไธสง

63132000972 นางสาวกนกวรรณ ไสยันต 

63132000973 นายสาธิต กมล

63132000974 นางสาวศิวพร จุลกะ

63132000975 นางสาวบุษบา คํามณีจันทร 

63132000976 นายวัชรพล พงษ พันธ 

63132000977 นายสุขสวัสด์ิ ทองโคตร

63132000978 นางสาวปCยฉัตร อินทรวงษ คํา

63132000979 นางสาวจิรารัตน ศรีบุตร

63132000980 นายจิรศักด์ิ มูลสิติ

63132000981 นายอนุพล ทาศรีภู

63132000982 นายสมโชค วุฒิวงศ 

63132000983 นายอภิสิทธ์ิ นาพยัพ

63132000984 นางสาวสุวนันท สีกานิน

63132000985 นางสาวอมรรัตน ศรีภูมิ

63132000986 นายประพัฒพงษ ศรีเชียงสา

63132000987 นายสกลรัฐ บรรเทา

63132000988 นายกิตติพงษ ศาลางาม

63132000989 นางสาวรังสิกานต บุญสิทธ์ิ

63132000990 นางสาวนิลมัย จันทร สมัคร
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63132000991 นางสาวธัญญลักษณ ชูพิพัฒน 

63132000992 นายวชิราวิทย ปานเหลือ

63132000993 นายปรัชญา คะชาแก,ว

63132000994 นางสาวพรรณทิวา ทุมทา

63132000995 นางสาววรกมล เสมอใจ

63132000996 นางสุภาพร แจระโว

63132000997 นายเอกนรินทร ธนันชัย

63132000998 นางสาวจุฑารัตน พิลา

63132000999 นางสาวธิสารัฐ หลาบโพธ์ิ

63132001000 นางสาวจุฬามณี เจริญศิริ

63132001001 นางสาวนิชา ชาติมาลากร

63132001002 นางภัทราวดี ฉายจิตร

63132001003 นายพีระพัฒน แดงนา

63132001004 นายอภิชาติ ยอดศิริ

63132001005 นางสาวบุญทิภา ภูฉายา

63132001006 นางสาวเกศรินทร ศรัตัน

63132001007 นายสุรพงษ แน"นอุดร

63132001008 นายภคพล จันทร คําภา

63132001009 นายวิษณุ สีดาคํา

63132001010 นางสาวอัญชรี วิลัยมาตย 

63132001011 นายศรัณญ เรืองแก,ว

63132001012 นางสาวศิรินภา ศรีกุตา

63132001013 นายศิวะพล วิศิษฎิศรี

63132001014 นายสุธินันท มุ"งชู

63132001015 นายปฐมพงษ ภูวานคํา

63132001016 นางสาวณัฐธิดา ศรีภักดี

63132001017 นางสาวสุวนันท บุญเสริฐ

63132001018 นายเจษฎา จันทรมาลี

63132001019 นางสาวพนิดา ชัยรถ

63132001020 นางสาวศิรประภา โพธ์ิ คํา
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63132001021 นางสาวทิพย วาที กิจพฤกษ 

63132001022 นายชญานนท วรรณจงคํา

63132001023 นายนฤเบศร ชัยชราแสง

63132001024 นางสาวยุภาวดี ศรีใส

63132001025 นางนุจรินทร จันทร อ"อน

63132001026 นายอาธร พงพาน

63132001027 นายณัฐพงษ ศรสวัสด์ิ

63132001028 นายศราวุธ ชื่นชู

63132001029 นางสาวกัญธ สิรินัฐ หมายม่ัน

63132001030 นายอรรคเดช อัคคะฮาด

63132001031 นางสาวกนกวรรณ บูรณะพล

63132001032 นางสาวดาราวดี จันทะวงษ 

63132001033 นางสาวศิรินันท มหาวัน

63132001034 นางสาวกุลณัฐ แก,วเลิศ

63132001035 นายเกียรติศักด์ิ วงศ ละ

63132001036 นายจิรศักด์ิ บุตรโพธ์ิ

63132001037 นางสาวชื่นกมล วิเศษวิสัย

63132001038 นางสาวอภิญญา แก,วโบราณ

63132001039 นางสาวรัชนก สายคํากอง

63132001040 นางสาวชุติกาญจน ชัยพริ้ง

63132001041 นายธนวัฒน ฤทธิศักด์ิ

63132001042 นายอภินันท จอมทะรักษ 

63132001043 นางสาวนลิตตา คํามะมุล

63132001044 นางสาวหนึ่งกัลยา สําราญบํารุง

63132001045 นางสาวสุภาพร วุฒิพันธ 

63132001046 นายกิตติศักด์ิ ฝ?งสิมมา

63132001047 นางสาวลลิตา ถนัดค,า

63132001048 นายณัฏฐนันท พรมสิงห 

63132001049 นางสาวปริญญาพร คําแก,ว

63132001050 นางสาวเสาวลักษณ คําแสง
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63132001051 นางสาวดารณี กะมิมูล

63132001052 นายสุริยะ ประสานขาว

63132001053 นายอานุภาพ ป?ดชา

63132001054 นายศุภชัย สวัสด์ิสละ

63132001055 นางอรญา ภูมิภาค

63132001056 นายปฏิวัติ สิงห ชัย

63132001057 นายณัฐกานต อริยภักดี

63132001058 นางสาวมนรดา กึนสี

63132001059 นายสุริยา กําจัด

63132001060 นางสาวสุกัญญา คงสมของ

63132001061 นายจักรี พันธ รักษา

63132001062 นายทรงยศ อาภรณ แก,ว

63132001063 นางสาวสิริรัตน พรมดวงดี

63132001064 นายสุภักด์ิ ฐานโอภาส

63132001065 นายศักดา วิลาวรรณ

63132001066 นางสาวพานิดา เปZงบุญมา

63132001067 นางอําพร เคนนิคม

63132001068 นายทรงเกียรติ พระลับรักษา

63132001069 นายณัฐวุฒิ คําหาญพล

63132001070 นายนนทนันท ฟ?กขํา

63132001071 นายอภิเชษฐ ชัยมณี

63132001072 นางสาวกนกวรรณ ผดุงสันต 

63132001073 นายเขษมศักด์ิ ทองจันทร 

63132001074 นางสาวชลิดา ภูสมนึก

63132001075 นางสาวสโรชา คําหมาย

63132001076 นางสาวกมลรัตน ราชบุโฮม

63132001077 นางสาวมาริสา ยลพันธ 

63132001078 นางสาวนันธิยา หาวอ

63132001079 นางสาวศุภลักษณ มหาสิงห 

63132001080 นางสาวแคทรียา เทียบดอกไม,
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63132001081 นางสาววิภาดา กองณรงค 

63132001082 นางสาวกานดา ศรศรี

63132001083 นางสาวบุษราคัม รจนาสม

63132001084 นางสาวอังสุดา อุปแก,ว

63132001085 นางสาวพรทิมา ชะริชน

63132001086 นางสาวอภิญญา จุตตะ

63132001087 นางสาวศุภรัตน นองนุช

63132001088 นายพิชัยยุทธ กาศบํารุง

63132001089 นางสาวกนกวรรณ วิริไฟ

63132001090 นายสุริยา หาญลือเดช

63132001091 นางสาววริศรา โยชารี

63132001092 นางสาวเจษฎาพร เถาโท

63132001093 นางสาวนงนภัส อินทร ชํานาญ

63132001094 นายอัษฎาวุธ ชินกร

63132001095 นางสาวพัชรินทร โยทองยศ

63132001096 นายจิระเจตน ธงภักด์ิ

63132001097 นางสาวประไพพร ภารวิจิตร

63132001098 นางสาวอรทัย สุวรรณศรี

63132001099 นางสาวณัฐภาวี กัณหคุณ

63132001100 นายมนตรี สีลําใย

63132001101 นายขีณพล มีดี

63132001102 นายธนา มุกดาม"วง

63132001103 นายภูวนัย นุชเวช

63132001104 นางสาวฐิติพร แก,วบุตตา

63132001105 นางสาวจิรพัชร พะนะลาภ

63132001106 นางสาวสิรินภา แก,วอาสา

63132001107 นายภัทรพล ชูเอียด

63132001108 นายวัฒนา วัฒถากุล

63132001109 นางสาวชัชชญา จันสงวน

63132001110 นางสาวกาญจนา พลเสนา
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63132001111 นางสาวอลิศรา ประเสริฐ

63132001112 นางสาวชฎาภรณ สอนน,อย

63132001113 นายเทเวศร จันทร นิ่ม

63132001114 นายศุภชัย แสนโสม

63132001115 นางสาวพรรณวิไล คุ,มโนนไชย

63132001116 นายกษิด์ิเดช เรืองเดช

63132001117 นางสาวอุมาพร พลหาญ

63132001118 นายธนดล ศิลปแก"น

63132001119 นายวิศรุต สุ"มทรัพย 

63132001120 นางสาวเมธินี แสงกล,า

63132001121 นางสาวขนิษฐา สุดชาดี

63132001122 นายไชโย อุดมคํา

63132001123 นางสาวอุทัยรัตน จิตรรัมย 

63132001124 นางสาวธัญภัทร สัตรบุตร

63132001125 นางสาวอารียา ภูมิชัยโชติ

63132001126 นายอภิชิต ศรีสงคราม

63132001127 นางสาวนฤมล สนอุทา

63132001128 นายจีระศักด์ิ สําราญสม

63132001129 นางสาวอพินญา หงสาน,อย

63132001130 นางสาววิภารัตน วรรณทอง

63132001131 นางสาวเยาวนาถ รางเวียงคํา

63132001132 นายวีรยุทธ ประทุมชมภู

63132001133 นายวิทวัส สิงห โตทอง

63132001134 นายกฤษณะ นามุ"น

63132001135 นางสาวศรสวรรค นามณีชม

63132001136 นายเอกพล สงแดง

63132001137 นายพงศกร ทองรี

63132001138 นางสาวพรนิภา จอมคําสิงห 

63132001139 นายกิตติพงษ วิชาราช

63132001140 นายสนามชัย คํายา
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63132001141 นางสาวขนิษฐา พิลา

63132001142 นายวรายุทธ ปCดตาระพา

63132001143 นายชัยยันต มณีศรี

63132001144 นายภัทรพนธ นาทสีทา

63132001145 นางสาวมณีสร สมอหอม

63132001146 นางสาวปานตะวัน หาญดี

63132001147 นางสาวชลดา สิงห โตทอง

63132001148 นายบุญญฤทธ์ิ สมบัติโพธ์ิ

63132001149 นายพีรพล ปรีชม

63132001150 นายพลาธิป ลุนคุณ

63132001151 นางสาววรานุช สีลา

63132001152 นางสาวจันทร ฉาย เหม็งกุล

63132001153 นางสาวประภัสสร สุริโย

63132001154 นางสาวสุกัญญา ภูครองเงิน

63132001155 นางสาวพรนภา ดีน,อย

63132001156 นายรุจิกร แร"นาค

63132001157 นางสาววัลยาพงศ เลิศสงคราม

63132001158 นางสาวกาญจนา ภูลอยดง

63132001159 นางสาวสุนทรีภรณ บุตรพรม

63132001160 นางสาวพลอยรุ,ง พรมเจริญ

63132001161 นายนเรศ จันทะนะ

63132001162 นางสาวสิริรัตน วัฒนบุตร

63132001163 นางสาวพัณณวดี ศรีนาง

63132001164 นายอนุวัฒน ระวิสิทธ์ิ

63132001165 นางสาวแพร ย่ีรัมย 

63132001166 นางสาวมลฤดี ปJกลม

63132001167 นายนําพล ม่ังโง,น

63132001168 นายจิตรกร จัดนอก

63132001169 นางสาวสุจินดา สีมาวงษ 

63132001170 นางสาวกรรณิการ แสงปาก

หน,า 39 จาก 116                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63132001171 นางสาวฐิติชญา เพ็งเหลา

63132001172 นางสาวสมปรารถนา วิงประวัติ

63132001173 นางปาลิตา นาหนองตูม

63132001174 นางสาวศิรินภา นามภูเขียว

63132001175 นางสาวสุภาพร สมสาม

63132001176 นายวราพล วรรณสาร

63132001177 นางสาวกิติยา แสนชมภู

63132001178 นางสาวศันสนีย คําหารพล

63132001179 นายสุธิลักษณ วัลลิกุล

63132001180 นางสาววิลาวัลย ไชยศรี

63132001181 นางสาวพิมพ ประภา จําปาอ"อน

63132001182 นางสาวนงเยาว พงษ วิลัย

63132001183 นายอรรถพล สินทอน

63132001184 นายนันทการ ปTาล"องคํา

63132001185 นายณัฐพล แสงวงค 

63132001186 นางสาวสุกัญญา ชํานาญ

63132001187 นางสาวศศิธร ผาสุโพธ์ิ

63132001188 นางภคพร ยศจํารัส

63132001189 นางสาวพณิดา บุญจันทร 

63132001190 นายอภิวัฒน ภุมมะโสภณ

63132001191 นางสาวขวัญจิรา ชุมพล

63132001192 นางสาววิลาวรรณ สีวีระ

63132001193 นางสาววรนุช ไชยศิลา

63132001194 นายชิงชัย สิริหลวง

63132001195 นายอัษฎาวุธ มหามาตร 

63132001196 นางสาวบุญเรือน สานามล

63132001197 นายพัทธด ลย  เจริญ ธรรม สว"าง 

63132001198 นางสาวพิณอุมา ถวิลรัมย 

63132001199 นางสาวณัฐิดา สดสุชาติ

63132001200 นายกฤษฐเชษฐ แก,วก่ิงจันทร 
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63132001201 นางสาววราพร อ"อนแก,ว

63132001202 นายอนิวัตต ควบคุม

63132001203 นางสาวเดือนฉาย อโนราช

63132001204 นายกิตติศักด์ิ ศุภมาตร

63132001205 นางสาวพัชรี ศรีคําจีน

63132001206 นางสาวมนัสนันท เวียงรัตน 

63132001207 นางสาวปนัดดา ปะสาวะเท

63132001208 นางสาวปารวี ศรศักดา

63132001209 นายเอกชัย หล,าคําแก,ว

63132001210 นายอริยวรรต ศรีวาสน 

63132001211 นางสาวเกศรินทร เพ็งคําศรี

63132001212 นายดลจิตต นามวงษา

63132001213 นายประดิษฐ รัตนภักดี

63132001214 นางสาวชุลีกร แก,วคําภา

63132001215 นายวินัส ใจกล,า

63132001216 นางสาวกิริยา อุเหล"า

63132001217 นางเสาวนีย ศริ

63132001218 นางสาวสุพรรณี เกตุภูเขียว

63132001219 นายกันต รพี ใจเด็ด

63132001220 นางสาวกฤษณา แสนโคตร

63132001221 นายณัฎฐ ธัชกร ไพรินทร 

63132001222 นางเยาวลักษณ กัญจน สีดา

63132001223 นางสาวนรินทร กานต โพธ์ิทอง

63132001224 นางสาววรรณภา วาพันสุ

63132001225 นางสาวสมฤดี ชมภูเขียว

63132001226 นายวีรภัทร ขันตี

63132001227 นางสาวกานติมา คลังกลาง

63132001228 นางสาวอนงค นาถ อาคะราช

63132001229 นางสาวบูริณมาภรณ จันโทศรี

63132001230 นางสาวจิรพร พานิชนก
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63132001231 นางวนิดา ภูประวัน

63132001232 นายคมเพชร เจริญจิตร

63132001233 นางสาวกันยารัตน แสนกล,า

63132001234 นางสาวนริศรา นนลือชา

63132001235 นายภาณุพงศ เจรีรัตน 

63132001236 นางสาวอรทัย มณฑาทิพย 

63132001237 นางสาวกรวิกา ไชยโก

63132001238 นายภาณุพงศ อาสนา

63132001239 นายอนุชา นาถมทอง

63132001240 นางสาวสกาวใจ ธารเจือ

63132001241 นายณัฐพงษ เนินชัด

63132001242 นางสาวจิดาภา โชติพินิจ

63132001243 นางสาวทัศนีย คํานวน

63132001244 นายกิตติพงษ บํารุงอ"วม

63132001245 นางสาวพัชนี สิงห ทอง

63132001246 นางสาวณัฐฏนันท บุตรศรี

63132001247 นางสาววรญา ภูทองแหลม

63132001248 นางสาวธิรารัตน แก,วมูล

63132001249 นางสาวจิรดา จาดยางโทน

63132001250 นายจตุพล เวียงคําพัด

63132001251 นางสาวนริศรา แวดอุดม

63132001252 นายวิศรุต วงษ สีหา

63132001253 นางสาวรุ"งไพลิน แสงสุรินทร 

63132001254 นางสาววรรณภา ไพละออ

63132001255 นางสาวธิดารัตน คําประเทือง

63132001256 นางสาวประภาวดี ขวาไทย

63132001257 นายสุรศักด์ิ กองแสน

63132001258 นางสาวพรพิมล อธิจร

63132001259 นายวงกต บาลยอ

63132001260 นางสาวนิศารัตน โสมิตย 
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63132001261 นางสาวนิฐกานต ชาญฉลาด

63132001262 นายสหรัส เฉิดสถิตย 

63132001263 นางสาวธนากานต ปาณาราช

63132001264 นายจักรพันธ รุ"งเรือง

63132001265 นายอภิเดช พรหมมา

63132001266 นางสาวศิริวรรณ ปุณขันธ 

63132001267 นายสมศักด์ิ ธรรมโหน

63132001268 นายกริช ทิพย วงค 

63132001269 นายนนทวี วิลัยเลิศ

63132001270 นางสาวณิชกานต ถนอมศักด์ิชัย

63132001271 นายสิทธิพงษ สุทธิบริบาล

63132001272 นายดิชน การาม

63132001273 นางสาวอโรชา ขําน,อย

63132001274 นายสุรพล ศรีเเสน

63132001275 นางสาวกมลวรรณ สุดจริง

63132001276 นางสาวปวริศา มาตรวิชัย

63132001277 นายชนาธิป ไชยสาร

63132001278 นางสาวพัชรี พันธ เทศ

63132001279 นางสาวอัคราภรณ วรวงค 

63132001280 ว"าที่ร.ต.หญิงอุบล นนทพจน 

63132001281 นางสาวพงศ ผกา หินเธาว 

63132001282 นายรัตนพงษ คงสุขโข

63132001283 นางสาวอนุสรา แสนสุริยวงศ 

63132001284 นางปรารถนา เค,าสิม

63132001285 นางสาวปลายวดี นามนุษย ศรี

63132001286 นางสาวอัญชลีรัตน ถินรัศมี

63132001287 นางสาวศุทธินี ใจชื่น

63132001288 นางสาวนวลละออ แก,วจรุญ

63132001289 นางสาวฐานิกา พิลาโท

63132001290 นางสาวสรีพิชญ ทรัพย สิน
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63132001291 นายสุรสิทธ์ิ ประจันตระเสน

63132001292 นางสาวยศวดี โยธาธิการ

63132001293 นางสาวกมลชนก ไพละออ

63132001294 นายธนภัทร แสงแดงชาติ

63132001295 นางสาวรวิสรา เลิศสิริบัณฑิต

63132001296 นางสาวบุณยวีร ลั่นซ,าย

63132001297 นางสาวคชารัตน แสงสุระ

63132001298 นายพัฒนพงศ ศรียากุล

63132001299 นางสาวกัลญาณี ร"มวาปJ

63132001300 นางสาวกัญญาณัฐ สมศรีโย

63132001301 นางสาวนุจรี โยธะคง

63132001302 นางสาวบุษกร เจริญจิตต้ัง

63132001303 นางสาวดรุณี เพ็ชรเกิด

63132001304 นางสาวดาวประกาย ไพรัตน 

63132001305 นางสาวอรวรรณ สนองผัน

63132001306 นายนพพล สุธรรม

63132001307 นายภาคิณ สุขสม

63132001308 นางสาวอรวรรณ ส"วยสม

63132001309 นางสาววราภรณ ม"วงมนตรี

63132001310 นายรัชเดช สิทธิกล

63132001311 นางสาวรณิดา นายวม

63132001312 นางสาวบุณยาพร มาบุญธรรม

63132001313 นายธนกร บุญจันทร 

63132001314 นางสาวกันต ฤทัย กันทะนะ

63132001315 นายฉัตรพงษ สาแก"งทราย

63132001316 นายชลธี ฉิมสง 

63132001317 นายอาทิตย มริษา

63132001318 นายธรากร ศรีกสิกรณ 

63132001319 นางสาวกาญจนา แก,วกาหนัน

63132001320 นางดวงกมล พรมวิชา
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63132001321 นายเชียงใหม" แสงสุ"ม

63132001322 นายนันท นภัส สานู

63132001323 นางสาวกันธิชา แก,วประกอบ

63132001324 นายไชยยศ ยศเสนา

63132001325 นางสาวลัดดาวัลย เพชระบูรณิน

63132001326 นางสาวชลธิชา พิมพิลา

63132001327 นางสาวภิพัฒนา สะตะ

63132001328 นางสาวนุชนาจ สุภาพันธ 

63132001329 นายวราศิฎฐ แสนวิเศษ

63132001330 นางสาวอรปรียา หนูบุญ

63132001331 นางสาวทิพวรรณ โคตะนิวงษ 

63132001332 นายปริญญา เกติยะ

63132001333 นายอภิวัฒน วัฒนศัพท 

63132001334 นายวรุตม ราชวงศ 

63132001335 นายอรรถพล ศิริเวช

63132001336 นางสาวพรพิมล นีลพันธ 

63132001337 นายอนุวัฒน เขียวป?ญญา

63132001338 นายธวัชชัย สุครีพ

63132001339 นางสาวมลิวรรณ ฤทธ์ิเจริญ

63132001340 นางสาวปริยกร สุเทวี

63132001341 นางสาวเหมือนฝ?น กันยามา

63132001342 นายวุฒิชัย อุตรมาตย 

63132001343 นายศุภวัฒน มาก,อม

63132001344 นางสาวเสาวรัตน ซินโซ

63132001345 นายสุรศักด์ิ เศษรักษา

63132001346 นายศิริวัฒน อุป?ชฌาย 

63132001347 นางสาวจุฑาภรณ จันเทศ

63132001348 นางสาวปนัดดา ถูอาษา

63132001349 นายศรายุทธ ทองยอด

63132001350 นางสาวศรีสุดา ดากํ่า
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63132001351 นายวรพล ทั่งทอง

63132001352 นางสาวกัลยาณี พูลผล

63132001353 นางกาญจนา ชูเชิด

63132001354 นางสาวเสาวณีย กุลสีโล

63132001355 นางสาววราภรณ ผิวดี

63132001356 นางสาวอารยา เวชสวัสด์ิ

63132001357 นางสาวพัชราภรณ แสนคํา

63132001358 นางสาวรัชดาพร กมลโพชน 

63132001359 ว"าที่ร,อยตรีชํานาญพงษ คงสุขธนา

63132001360 นางสาวธัญวรัตน ป?ญญาใส

63132001361 นางสาวฐานิต ดีสวน

63132001362 นางสาววิมลรัตน ป?ตตาเน

63132001363 นายศราวุธ นาคนิล

63132001364 นายทนงศักด์ิ นรินยา

63132001365 นางสาวจิรัชญา เอี่ยมผ"อง

63132001366 นายเอกภูมิ นามไว

63132001367 นางสาวอภิญญา มะคะวิน

63132001368 นางสาวพิชญา เทพสุระ

63132001369 นางสาวสายฝน จิตจักร

63132001370 นายอภิสิทธ์ิ โคตรหลักคํา

63132001371 นางสาวช"อสุคนธ พรหมคุณ

63132001372 นางสาวภัสสร คําพิลา

63132001373 นายณัฐพล เนาวโรจน 

63132001374 นายสุทธิชัย เนาวสาร

63132001375 นายนัฐกรณ อนุภวาลย 

63132001376 นางสาวสุทธิรักษ สิทธิไกรพงษ 

63132001377 นางสาวประนอม อินทร เพ็ง

63132001378 นายมังกร ภูลําสัตย 

63132001379 นางสาววันทนีย สีลาโคตร

63132001380 นายทวีรัฐ เถาว ดี
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63132001381 นายณัฐวุฒิ จันป?ญญา

63132001382 นางสาวจุฑามาศ รักคํามุล

63132001383 นางสาวสุดารัตน สีกวนชา

63132001384 นางสาวอนัญญา ทรัพย นัน

63132001385 นางสาวพัชราวรรณ เอนกแสน

63132001386 นางสาวสุธิตา พิมอินทร 

63132001387 นายอิทธิชัย กองลาแซ

63132001388 นางสาวขนิษฐา ศรีพรมใต,

63132001389 นายธัชพล โควะวินทวีวัฒน 

63132001390 นางสาวสุภาพร ไกรสรพันธ 

63132001391 นางสาวกรรณพัชร หวายเหลา

63132001392 นางสาวฐิติมา ไปวันเสาร 

63132001393 นายอภิชิต ชารีกัน

63132001394 นายสภาพงษ พันภูงา

63132001395 นางสาวสุชาดา พิลาพันธ 

63132001396 นายขจรเกียรติ นารีนุช

63132001397 นายทรงเกียรติ จันละคร

63132001398 นางสาวบัวริน คําศรี

63132001399 นางสาวพรสุดา พุ"มโพธ์ิทอง

63132001400 นางสาวพัชนิดา เขมะคุณ

63132001401 นางสาวมารินทร เพ่ิมพูล

63132001402 นางสาวสุภาภรณ แหล"ปFอง

63132001403 นางสาวรัตนาภรณ คํานนท 

63132001404 นางสาววนศิกานต ภูขยัน

63132001405 นายธนทัต เฉลิมศักด์ิ

63132001406 นายชัยยะ จะรัมย 

63132001407 นายศรัณย วรรณศรี

63132001408 นางสาวจิตรา ภูขันธ 

63132001409 นายคําพี จันทะคัด

63132001410 นางสาวกฤติยา ยาทองไชย
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63132001411 นางสาวผัลย ศุภา คะเนเร็ว

63132001412 นายจักพันธ วรวงค 

63132001413 นางสาวสุภาภรณ พิมคีรี

63132001414 นางเจนจิรา แสงมาลี

63132001415 นางสาวชัชชษา ลุนหล,า

63132001416 นายจักรกฤษณ วงศ ธนสิทธ์ิ

63132001417 นางสาวธัญสินี ใสสะอาด

63132001418 นางสาวอนุสรา วงษ ป?ญญา

63132001419 นางสาวภัทราภรณ ภูเลื่อน

63132001420 นางสาวปนิดา สะตะ

63132001421 นางสาวอภิญญา ฐานชูม่ัน

63132001422 นายอนันต บุ"งนาม

63132001423 นางสาวเบญวดี ฉายจรุง

63132001424 นางสาวขวัญฤดี จันทะเส

63132001425 นายคารม ขุมดินพิทักษ 

63132001426 นางสาววิศราภรณ คําอ,อ

63132001427 นายธีรยุทธ ศรีบุรินทร 

63132001428 นางสาวสุดาพร คนเพียร

63132001429 นางสาวเกศรา แดนศิBริ

63132001430 นางสาวหทัยรัตน กัสนุกา

63132001431 นางสาวมัลลิกา มลชะอุ"ม

63132001432 นายศุภจิตร อันหนองกุง

63132001433 นางสาวกมลรัตน ปะติเส

63132001434 นายอนุศิลปM ไชยสิทธ์ิ

63132001435 นางสาวชฎาพร มือชัยภูมิ

63132001436 นายณัฐพล หม่ันมี

63132001437 นายรัชพัชร ภูตาเพิด

63132001438 นางสาวอัญชิสา ศรีสงคราม

63132001439 นายวสันต โยธาจันทร 

63132001440 นางสาววรินดา โทรักษ 
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63132001441 นางสาวยุพิน คาดพันโน

63132001442 นางสาวมณฑาทิพย แก,วลาย

63132001443 นางสาวณัฐธิดา ประชา

63132001444 นายศุภชัย เสาองค 

63132001445 นางสาววรรณภา ทัดมาลา

63132001446 นายวีรศักด์ิ สุทธิเทพา

63132001447 นายวุฒิชัย พินิจโชติ

63132001448 นายศรันย กันยาสนธ 

63132001449 นางสาวพรทิพย เจียงวิเศษ

63132001450 นางสาวทัศนีย ภูสีน้ํา

63132001451 นางสาวสุพัฒนา พายไธสง

63132001452 นางฝนทิพย แซสันเทียะ

63132001453 นายอํานาจ ดวงแก,ว

63132001454 นางสาวสุภาพร พรมจักรื

63132001455 นายณัฐธนวินท อวยพรตระกูล

63132001456 นายวราวุธ พันตาเอก

63132001457 นางสาววริญศิริ สีม"วง

63132001458 นายบุตรชนก ดําเนิน

63132001459 นายภานุพงศ ใจเมือง

63132001460 นางสาวศิรินี เจริญสุข

63132001461 นายณรงค ชัย อาจภักดี

63132001462 นายปณตพล ธารเอี่ยม

63132001463 นางสาวแก,วกานดา โทไข"ษร

63132001464 นางสาวอรุณรัตน อินกอ

63132001465 นางสาววารุณีพร ศรีไสล

63132001466 นางสาวชุติ กาญจน  ลาสา

63132001467 นางสาววรุณยุพา เสนาวงศ 

63132001468 นางสาวปCยะพร กรมไทยสงค 

63132001469 นายสุเมธ สู,ศึก

63132001470 นายจีรศักด์ิ ภารสําเร็จ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63132001471 นายอภิวัฒน พันตรี

63132001472 นางสาววันวิสาข ซาหว,า

63132001473 นางสาวอุดมลักษณ อารีเอื้อ

63132001474 นายธวัชชัย ทองจา

63132001475 นางสาวกรรณิการ จุลพันธ 

63132001476 นางสาวภัทรศยา ราษฎร เจริญ

63132001477 นายนิติพงษ ปCติจะ

63132001478 นายวชิร ไพรวิจารย 

63132001479 นางสาวพชรพร สอนลา

63132001480 นางสาวสุพัตรา กาจุUด

63132001481 นายสาธิน ประภูชะกา

63132001482 นายประชา ชอบธรรม 

63132001483 นางสาวนิภา สิมผิว

63132001484 นางสาวศรัณยุภา ตุ"มงาม

63132001485 นางสาวภัทรภร วันนา

63132001486 นางสาวอรวรรณ ศรีบัวงาม

63132001487 นายกิตติคุณ เจริญชนม 

63132001488 นายปฐมพงศ งอกงศ 

63132001489 นางสาวตวงพร สร,อยเพชร

63132001490 นางสาวอาภาพร จอมคําสิงห 

63132001491 นางสาวสมใจ จิวะนนท 

63132001492 นางสาวพจนีย มีสี

63132001493 นายจตุรพงศ สิทธิ

63132001494 นายอมรฤทธ์ิ คําผาย

63132001495 นางสาวพรมริน คงเจริญชัย

63132001496 นายอิสระ นาคนาง

63132001497 นายปCยวัฒน ปราบสงบ

63132001498 นายชวนันท ช่ําชอง

63132001499 นายเกษม สีหาวัตร 

63132001500 นายสุริยนต ทาหาร
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63132001501 นางสาววิชุดา ศรีสุแล

63132001502 นายศักด์ิสุดา การะสิน

63132001503 นางสาววิลาสินี วิลัยพันธ 

63132001504 นางสาวกาญจนา วิชาพูล

63132001505 นางสาววนิดา พวกพระลับ

63132001506 นายบัณฑิต ศรีสมบัติ

63132001507 นางสาวสุภัทศรา สิงห ชู

63132001508 นางสาวศศิภา กัลยาสนธ 

63132001509 นางสาวสิมิรัญ หาญสุโพธ์ิ

63132001510 นางสาวสุทธิดา แก,วศรีนวม

63132001511 นายธนากรณ วรรณสมพร

63132001512 นางสาวอังคณา ศรีกัลปM

63132001513 นายวุฒิชัย ชาญภูผา

63132001514 นางสาวชนัญชิดา อ"อนมาสาย

63132001515 นางสาวสุวิมล พลพิทักษ 

63132001516 นางสาววิชุดา ภูลําหลง

63132001517 นายณัฐกร โมรารัตน 

63132001518 นางสาวบัณฑิตา สุ"ยหนู

63132001519 นายวีระยุทธ หมู"มูลตุ"น

63132001520 นายณัฐพงษ ประแดงปุย

63132001521 นายฐิรพงศ สีสูงเนิน

63132001522 นายธนวัฒน มีสันทัด

63132001523 นางสาวสุพรรณิการ นาถาดทอง

63132001524 นายวทัญPู ชาลือ

63132001525 นางสาววศินี ลีลาด

63132001526 นางสาวนันทพร กาฬหว,า

63132001527 นางสาวชไมพร พ"อเสือ

63132001528 นางสาวสุพัตรา ไพหนูสี

63132001529 นางสาวหทัยรัตน ภูล,นแก,ว

63132001530 นางสาวพรภาณี สันวิลาศ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63132001531 นายวุฒิศักด์ิ นาสมยนต 

63132001532 นางสาวสุจิตรา เสาผา

63132001533 นายกิตติพันธ จันทร วิบูลย 

63132001534 นางสาวจิราวัลย สอนสะอาด

63132001535 นางสาวกัลยา ล"ามะโรง

63132001536 นายชนาธิป บรรยงค 

63132001537 นายวันเฉลิม ผางสี

63132001538 นางสาวลดามณี ปาคํา

63132001539 นางสาวไอรดา แสงงาม

63132001540 นางสาวอารยา แก,วเกิดมี

63132001541 นายชนาธิป มุ"งหมาย

63132001542 นางสาวอารีย กรุณา

63132001543 นางสาวอติยา จําปานา

63132001544 นางสาวสุวิมล คําภีระ

63132001545 นางสาวปC[นสุดา จําปาทิพย 

63132001546 นางมัณฑนาลักษณ รักษาชนม 

63132001547 นายจิระวัฒน นาเมืองรักษ 

63132001548 นายศุทธิกร นคะจัด

63132001549 นางสาวสุกานดา อัมพวา

63132001550 นายฐิติกร คํามี

63132001551 นายสันติ บรรเทา

63132001552 นายศักด์ินรินทร พรมขอนยาง

63132001553 นางสาววรรณกร ชูศรีย่ิง

63132001554 นายฉลอง การภักดี

63132001555 นางสาวธันวาวิภา เมืองไชย

63132001556 นายสุขุมพันธ ใจศิริ

63132001557 นางสาวอนุชิตา วิเชียน

63132001558 นายอภิชาติ คชเดช

63132001559 นายนฤพล คํามูล

63132001560 นายภาณุพงศ สุทธศรี

หน,า 52 จาก 116                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63132001561 นายกรวิทย ขุนชัย

63132001562 นางสาววราพร สุริยะเสน

63132001563 นายนภัทร บุบผา

63132001564 นางสาวพิทยารัตน พิมพ มหา

63132001565 นางสาวนิตติญา สุขเลิศ

63132001566 นายสุริยันต พันสะคาม

63132001567 นางสาวนริศา ลาดพลแสน

63132001568 นางสาวอุมาวดี แสงโพธ์ิ

63132001569 นางสาวศิริพร เรืองศักด์ิ

63132001570 นางสาวเพ็ญพิชชา นนมนตรี

63132001571 นายธวัชชัย ฤทธ์ิมนตรี

63132001572 นายกฤษกร ชมส"าน

63132001573 นายอรรถพล บุญตา

63132001574 นางสาวชุดารัตน อัศวะภูมิ

63132001575 นายอาทิตย แก,วเมืองกลาง

63132001576 นายรัชพล เทียบมา

63132001577 นายธนพนธ สีสอนเหม"น

63132001578 นายอิทธิเดช พรมโภชน 

63132001579 นางสาวกัลย สุดา ทรรักษ 

63132001580 นางสาวเกษมณี ทองภู

63132001581 นางสาวกาญจนา ศรีอ"อน

63132001582 นายสุพศิน จันทริมา

63132001583 นางสาวนงลักษณ ห"วงสูงเนิน

63132001584 นางสาวสุนิศา สีแสงน,อย

63132001585 นายพิติพงษ พิมพา

63132001586 นางสาวณัฎฐา วุฒธา

63132001587 นางสาวจิราพร ขวาวเดช

63132001588 นางสาวเจนจิรา บัวระภา

63132001589 นางสาวกมลธิดา ชาภูมี

63132001590 นายอนุวัตร ตUะต,องใจ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63132001591 นางสาวดลนภา ป?ดถา

63132001592 นางสาวชลนิชา ธัญญารักษ 

63132001593 นางสาวณัฐวรา รักษ มณี

63132001594 นางสาวอรพรรณ ศรีหาทัพ

63132001595 นางสาวยลดา หมอยา

63132001596 นายวุฒิชัย จันทร ดาประดิษฐ 

63132001597 นายธีรภัทร สูฝน

63132001598 นางธนภรณ สีเสน

63132001599 นายเจษฎา ถ่ินบัวบาน

63132001600 นายณัฐกรณ แม,นพรม

63132001601 นางสาวปรัชญาภรณ ดีนิวงษ 

63132001602 นางสาวนิราภร แก,วป?ญญา

63132001603 นายวรธน บังศรี

63132001604 นางสาววรนันท เกษหมอ

63132001605 นายณัฐกฤต เย็นอารมย 

63132001606 นางสาวศศิธร คํายอด

63132001607 นายกาญจนวัฒน สิทธิสาร

63132001608 นางสาวปริศนา นันตา

63132001609 นางสาวขนิษฐา ภูมิมาลา

63132001610 นางสาวเบญจวรรณ แสนวัง

63132001611 นางสาวผกาวรรณ นาหนองตูม

63132001612 นายสมชาย โวหารลึก

63132001613 นางสาวป?ทมา หนูโคกสูง

63132001614 นางสาวพัชรี อารมณ สวะ

63132001615 นางสาวอรดี อันนะ

63132001616 นายอรรถพล เพ็งศรี

63132001617 นายโสภณ ศรศิลปM

63132001618 นายตะวัน สุขรัตน 

63132001619 นางสาวนันณภา คําโสกเชือก

63132001620 นายภัทร ธีนันท  แก,วศรีนวม
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63132001621 นางสาวชงโค หะพินรัมย 

63132001622 นางสาวทัศนีย ทิพโชติ

63132001623 นายศักดาพร ขันอาสา

63132001624 นายภาณุเดช พรฟFานิมิต

63132001625 นางสาวเบญจมาศ เผ"าหอม

63132001626 นางสาวมรีนุช ปรีวาสนา

63132001627 นางสาวสุดารัตน ปTาเขือ

63132001628 นายชวัลวิทย ชิณเกตุ

63132001629 นางสาวศิริลักษณ คําสุพรม

63132001630 นางสาวปวีณา ทิพมณี

63132001631 นางสาวชนันธร นาโควงศ 

63132001632 ว"าที่ ร.ต.วัชรากร เปZงมา

63132001633 นายอาทิตย ชัยเวียง

63132001634 นางสาวสุภารัชน ศิริบุญยะรัตน 

63132001635 นายปรเมทร ลีหล,าน,อย

63132001636 นางสาวจุรีพร คํานนท 

63132001637 นายนิวัฒน นาอุดม

63132001638 นายนราธิป โคตรศรี

63132001639 นางสาวสุดารัตน นันทบุรมย 

63132001640 นายอํานาจ วิมูลอาจ

63132001641 นางสาวเรวดี คงนวล

63132001642 นางสาวสุวณี เชิดชน

63132001643 นางสาวปริศนา อุ"นบุรมย 

63132001644 นายธิติวุฒิ ไล,ปCตา

63132001645 นายพีรวิชญ ปFอมสุวรรณ

63132001646 นายพัฒนพงษ พงษ จันทร 

63132001647 นายอภิชาติ จันปุTม

63132001648 นางสาวปวีณา ทองล,น

63132001649 นายธนวัฒน เจียมภูเขียว

63132001650 นายเกียรติตระกูล คงสุข
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63132001651 นางสาวธัญญาลักษณ สอนสุภาพ

63132001652 นายอภิสิทธ์ิ โยลัย

63132001653 นายชยุตม สุวรรณศิลปM

63132001654 นางสาวอรอนงค ภูมิชัย

63132001655 นางสาวมาริษา แสงมล

63132001656 นายพีรยุทธ อุปนันท 

63132001657 นายปรเมศร ชัยนิคม

63132001658 นายวรพล อินเหล็ก

63132001659 นางสาวจิติมา รูปสม

63132001660 นายศราวุธ ญานกาย

63132001661 นายฉัตรชัย ภูตาคม

63132001662 นายธีระพัฒน แจ"มวรรณ

63132001663 นางสาววนิดา ศรีสุข

63132001664 นางสาวน้ําฝน ถาสานาท

63132001665 นายธีรภัทร ศรีขาว

63132001666 นางอรดี ทินแย"ง

63132001667 นายอภิสิทธ์ิ จําปาลอด

63132001668 นายอดิศักด์ิ ชิดจอหอ

63132001669 นายเทวรินทร ทองรัตน 

63132001670 นางสาวอารีย มะปะวัน

63132001671 นายมนต วิทย กินนาหล,า

63132001672 นายพูลศักด์ิ นามะนุ

63132001673 นางสาวอัจฉรา ทันพานิชย 

63132001674 นางสาวอาทิตยา เข็มทอง

63132001675 นางสาวจีระพร สืบนาคะ

63132001676 นางสาวลัดดาวัณย พลโดด

63132001677 นางสาวศิวพร พงค อุดทา

63132001678 นางสาวรัชนีกร คําภูเวียง

63132001679 นายวรุตม สุรพันธ พิชิต

63132001680 นายจักรพรรด์ิ หาโขค
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63132001681 นางสาวกนกวรรณ มุลลุน

63132001682 นางสาวดวงจันทร เทียบเพชร

63132001683 นายธนกฤต พรหมพุทธา

63132001684 นายณัฐฐินันท ใจจันทึก

63132001685 นายกษิดิศ พาหะนิช

63132001686 นายยุรนันท เศิกศิริ

63132001687 นายไกรวุฒิ บุตรรัก

63132001688 นางสาวเบญจวรรณ แก,วสมบัติ

63132001689 นายดํารงเดช ศิรินามพิมพ 

63132001690 นางสาวพัชชุรี เจียงคํา

63132001691 นางสาวชฎาภรณ ทองสิมมา

63132001692 นางสาวจิรัฐติกาล พรหมพิชัย

63132001693 นายกรวิชญ ชิดทอง

63132001694 นางสาวอุไรพร สกุลลี

63132001695 นายณัฐวุฒิ ศุภวาสน 

63132001696 นางสาวปาณิสรา สุทธสิทธ์ิ

63132001697 นางสาวกระแสสินธ B เข็มศรี

63132001698 นายวทัญPู สาคุณ

63132001699 นางสาวพิมพ ชนก บุญแนบ

63132001700 นายไทชานนท ธนูรัตน 

63132001701 นายธนาชัย ภูจอมแจ,

63132001702 นางจิดาภา จิตสงวน

63132001703 นางสาววิBลBัยวรรณ สมป?ตตา

63132001704 นางสาวนริศรา ดวงแข

63132001705 นางสาวศิริลักษณ สุวรรณรักษ 

63132001706 นายธิวานนท สุวรรณศรี

63132001707 นายเดโชพล แก,วทอง

63132001708 นางสาวชุลีพร หิรัญหลาย

63132001709 นายปฏิภาณ ป?ญญามงคล

63132001710 นางสาวกัณธิมา ลีฝFาย
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63132001711 นายวิภพ พรหมสาขา ณ สกลนคร

63132001712 นายบุญมี นามพุทธา

63132001713 นางสาวพัชรินทร ตติยรัตน 

63132001714 นายกนกพล อักษรกลาง

63132001715 นายกฤษณพงศ เอื้อกิจ

63132001716 นายเด"นพงษ ฆารไชย 

63132001717 นายณภัทร วงวิลาศ

63132001718 นางสาวพัธมณัฐ ไชยเทศ

63132001719 นายนฤเบศ ร จันทร ที

63132001720 นางสาวสุนทรีย ศรีใส

63132001721 นางนิจจารีย โวทานสิริกุล

63132001722 นางสาวสิริโสภา ภูสะไสย 

63132001723 นางสาวธนพร สระแก,ว

63132001724 นายคมกฤช อ"อนพุทธา

63132001725 นางสาวศุภัสรา อินเทพ

63132001726 นายจีรพงษ คงกะเรียน

63132001727 นางสาวสุพัตรา เทศประสิทธ์ิ

63132001728 นายเอกชัย ทองภักดี

63132001729 นางสาวลลิดา มัดจุปะ

63132001730 นางสาวอมรสตรี อาจอารัญ

63132001731 นางธัญญารัตน เพชรเสนา

63132001732 นางราตรี โสภา

63132001733 นางสาวอริศรา เชื้อลิ้นฟFา

63132001734 นางสาวพิมพิไล คําภักดี

63132001735 นางสาวจิรัฏฐ ต้ังศิริไพบูลย 

63132001736 นายพีรณัฐ จันทวงศ 

63132001737 นางสาวสุนีย หัดนอก

63132001738 นายทินวัฒน พูม่ิงศรี

63132001739 นายศิริ บุพศิริ

63132001740 นายศศิพงศ ศรีจริยา
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63132001741 นายสิทธิศักด์ิ สุขใจ

63132001742 นายรัฐ สุวรรณชาติ

63132001743 นางสาวสิริภัทร รักษา

63132001744 นางสาวยุพาพิน หลึกอ"อน

63132001745 นายธัญญ นิธิ นางามสิทธิพัฒน 

63132001746 นางสาวธัญรัตน ขวัญตัว

63132001747 นายวรภพ อัญชุลี

63132001748 นางสาวสิรินยา สีดาพล

63132001749 นายเดชาธร คําดี

63132001750 นายปรัชญา ภูแสนศรี

63132001751 นางสาวนวภัทร จันดา

63132001752 นายอัครเดช กระแสร 

63132001753 นายเทษณฤทธ์ิ สีลาไทสง

63132001754 นายสทธิศักด์ิ มูลเจริญ

63132001755 นางสาววรัชยา ศรีอุดม

63132001756 นายอาทิตย กงเพชร

63132001757 นายพงศกร ไกยเลิศ

63132001758 นายจิระวัฒน แสงยศ

63132001759 นางสาวธันยนิษฐ ชัยหาสี

63132001760 นางสาวนุชธิดา วิชิตสุนทร

63132001761 นายทรงเดช นานาค

63132001762 นางสาวปรียาวรรณ เรืองแสน

63132001763 นายชรินทร แก,วดี

63132001764 นางสาวศศิภาพร โสทอง

63132001765 นายสิทธิศักด์ิ ม่ังศิลปM

63132001766 นางสาวรัตนา จันทร สามารถ

63132001767 นางสาวธีร สุดา นาคนชม

63132001768 นางสาวรัตนาภรณ นาเสง่ียม

63132001769 นางสาวนิตยา นาถมทอง

63132001770 นางสาวมิลตา เพ่ิมพูล
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63132001771 นางสาวศุภวดี ชมจิตร

63132001772 นางสาวแก"นจิต เจริญชีพ

63132001773 นางสาววรรณิศา จันทะบัณฑิต

63132001774 นายเอกรัตน เวียงยศ

63132001775 นายวิทยา อนุไพร

63132001776 นายธนวัฒน จันทร เรือง

63132001777 นายนฤนาท เฟสูงเนิน

63132001778 นายมัฆวาน หรบรรณ 

63132001779 นายพงศธร กุมกี

63132001780 นายธนากร หารสูโพธ์ิ

63132001781 นางสาวบุปผา จันทร มหา

63132001782 นางสาวกาญจนา ตรีชาลี

63132001783 นางสาวชลียา ชัยสิทธ์ิ

63132001784 นางสาววรัญญา ปFองคําสิงห 

63132001785 นางสาวพรนิภา วงศ ชาลี

63132001786 นางสาวกัลยา มณีจักร

63132001787 นางสาวนุชนารถ ทองบ,านทุ"ม

63132001788 นางสาวชุติกาญจน คําบุรี

63132001789 นางสาวกุลนิษฐ สุวรรณไตรย 

63132001790 นางสาวนฤมล คําสีแก,ว

63132001791 นายธีรวัฒน ทับสมบัติ

63132001792 นางสาวอรอนงค ชิลนาค

63132001793 นายนิพนธ เพชรเสนา

63132001794 นางสาวพัชรา หนันแป

63132001795 นางสาวสุเรขา ไพหนูสี

63132001796 นายอิศรา สิมมา

63132001797 นายปCยะพงษ ศรีชมพล

63132001798 นายพงศกร ลพประเสริฐ

63132001799 นางสาววิลาสินี โชคสวัสด์ิ

63132001800 นายฤทธิชัย คําภักดี
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63132001801 นางสาวนันทาศิริ โคตะมูล

63132001802 นางสาวเบญชญา พลายงาม

63132001803 นางสาวบัวบูชา มุธุขันธุ 

63132001804 นางสาวทักษพร แสนน้ําเที่ยง

63132001805 นางสาวสุภาพร นามประเสริฐ

63132001806 นายคทาวุธ อุปตอ

63132001807 นายอดิศักด์ิ ฝTายเคนา

63132001808 นางสาววาสนา เสาเวียง

63132001809 นายบรรจง อาจฤทธ์ิ

63132001810 นางสาวจริยา สุริยะ

63132001811 นางสาวณัฐตยา ไชยคิรินทร 

63132001812 นายวศิน จรรยาวุฒิ

63132001813 นายอนันต รักธรรม

63132001814 นายจักรพรรด์ิ คําแจะ

63132001815 นายติวานนท เพ็ญสุข

63132001816 นายณรงค เดช ไชยราช

63132001817 นายป?ญณฑัต ดอนกระจ"าง

63132001818 นางสาวพลอยไพลิน สัตนาโค

63132001819 นางสาวแสงฉาย ชูเพียร

63132001820 นายกตัญPู โคตรสงคราม

63132001821 นายสหชาติ เกลียวประธานพร

63132001822 นายทยากร ศรีนา

63132001823 นายณัชพล ชาวลี้แสน

63132001824 นางสาวสิริวิมล สุวลักษณ 

63132001825 นางสาวพัชรินทร ตะปะสา

63132001826 นางสาวธนพัต ไชยแสง

63132001827 นายภูมิเดช จันทรสมบัติ

63132001828 นางสาวจิดาภา ซ่ือตรง

63132001829 นางสาวสุนิสา ยศสังข 

63132001830 นายฑัษณัณ จําปาปุFง
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63132001831 นางสาวขนิษฐา พาประจง

63132001832 นายธนเดช ลักษณพรหม

63132001833 นางสาวเสาวลักษณ หงษ ทอง

63132001834 นายศรายุทธ พละศักด์ิ

63132001835 นายบัญญัติ จาดรัมย 

63132001836 นางสาวจุฑามาศ อินอุนโชติ

63132001837 นายธนพล รักวุ"น

63132001838 นายธนาธิป กิมิเส

63132001839 นางสาวนิสาชล ป?สเสน

63132001840 นายพงศธร ศรีสุข

63132001841 นายจักรพันธ กองการ

63132001842 นางสาวสุภาวิณี สอนกุดตุ,ม

63132001843 นายธันวา ดลสวัสด์ิ

63132001844 นายศุภณุพงศ สังขพัฒน 

63132001845 นางสาวจุฑามาศ ศรีธรรมมา

63132001846 นางสาวนิโลบล โทนสูงเนิน

63132001847 นายฤทธิชัย แก,วโลก

63132001848 นายสรรชัย กองภา

63132001849 นายชินพันธ ดวงเขียว

63132001850 นางสาวธนัชรินทร พงศ โชติทวาสิน

63132001851 นางสาวปรารถนา ชูศรีทอง

63132001852 นายจีรศักด์ิ ดาบพิมพ ศรี

63132001853 นางสาววิภารัตน ศุกรสราญกุล

63132001854 นางสาวพรพิมล เถ่ือนนาดี

63132001855 นายกฤตพนธ กฤตเวทิน

63132001856 นายจักรกฤษณ โพธ์ิแสง

63132001857 นายวีรยุทธ ภูทัดดวง

63132001858 สิบเอกทรงเกียรติ นามพุทธา

63132001859 นายอดิเรก พรมมาหล,า

63132001860 นางสาววราภรณ ศรีด,วง
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63132001861 นายธัญญารัศม หารเสนา

63132001862 นางสาวนุ"มอนงค โสภา

63132001863 นายอนุชา จันคํา

63132001864 นางสาวศิริลักษณ ชิณรงค 

63132001865 นายวัชรพงษ ข"วงสิมมา

63132001866 นางสาววราภรณ อังคะนาวิน

63132001867 นายธนากร ศรีชาติ

63132001868 นางสาวฉัฐญา กุลวงศ 

63132001869 นายคฑาวุธ คําใส

63132001870 นายเฉลิมศิลปM แพงมูล

63132001871 นางสาวเบญจมาภรณ ดิษโสภา

63132001872 นางสิรินยา หิรัตพรม

63132001873 นางสาวสุมาลัย ต,นกันยา

63132001874 นายมารุต วงศ กาฬสินธุ 

63132001875 นางสาวธัญญลักษณ วงศ ชารี

63132001876 นายนิติพงษ อุทการ

63132001877 นางสาววราภรณ ฉายจรุง

63132001878 นางสาวปวีณา แสงนิรันดร พัฒนา

63132001879 นางสาวหงส บุญไชยยงค 

63132001880 นางสาวธยานี วรรณวิเศษ

63132001881 นายทิวากร ทิพย นัส

63132001882 นายถนอมพันธ ลาล"วง

63132001883 นายศรัณย จาดฤทธ์ิ

63132001884 นางสาวสุทธิดา ลุนบุตรดา

63132001885 นางสาวนิภาวรรณ ผิวศิริ

63132001886 นางสาวภัชริญา โคยะทา

63132001887 นางสาวกันทนา กิจสามารถ

63132001888 นางชัญญา บางทับ

63132001889 นางสาววนิดา ดาแพง

63132001890 นายณัฐพงษ พรมเวียง
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63132001891 นายเมธาสิทธ์ิ มาขน

63132001892 นางสาวปวีณา โยธาภักดี

63132001893 นางสาวกรรญาภัทร โสจันทร 

63132001894 นายอนุวัฒน พวงสุวรรณ

63132001895 นางสาวปริญญา วงษ ลา

63132001896 นายอภิธร ยอดคํา

63132001897 นางสาวเพ็ญศรี น,อยบาท

63132001898 นางสาวสุรัจนี ศรีนางใย

63132001899 นายสันติสุข ยงขามปFอม

63132001900 นางสาวกัลย สุดา โคตุทา

63132001901 นายประภานิช ผลมีศักด์ิ

63132001902 นายจักรวาล แทบทาม

63132001903 นางสาวเสาวภาคย สังชะนา

63132001904 นายพิคเณศ ศรีถาวร

63132001905 นายประกาศิต ขลุ"ยเงิน

63132001906 นายธนพล มาลี

63132001907 นางสาวรัตติยากร วงศ ศรีเทพ

63132001908 นางสาวปนัดดา คําเบาะ

63132001909 นางสาวเมย ธิรินทร โพธ์ิศรี

63132001910 นางสาวอาภาพร อัคคะฮาด

63132001911 นางสาวช"อศิริ จํานงพันธ 

63132001912 นางสาวขนิษฐา ทองโคตร

63132001913 นางสาวอภิญญา วงค อินตา

63132001914 นางสาววนิดา ภูยางดี

63132001915 นายกฤษฎา สารีพิมพ 

63132001916 นางสาววรัญญา โคตรสีวงษ 

63132001917 นายทรงวุฒิ ประยูรชาญ

63132001918 นายมงคล ซามาตย 

63132001919 นางสาวลดาวัลย ยืนยงคีรีมาศ

63132001920 นางสาวณัฏฐารมย ตะบุตร
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63132001921 นายวราธร ซ,ายหนองขาม

63132001922 นางสาวณิชการต ลานุสัตย 

63132001923 นางสาวปาริชาติ ถามูลแสน

63132001924 นางสาวสุชาดา อินทรัพย 

63132001925 นายณรงค วุฒิ จิตราช

63132001926 นางสาวจารีรัตน ทุมละฉายา

63132001927 นางสาวสุรีรัตน แก,วทิพย 

63132001928 นางสาววรัญญา ชัยนิคม

63132001929 นางสาวปฏิมากร กอยรัมย 

63132001930 นายพลวัฒน พลสวัสด์ิ

63132001931 นางสาวนิภาภรณ แสงรุ,ง

63132001932 นางสาวสุธิตา พลพิทักษ 

63132001933 นางสาวศิริพร ทองทุม

63132001934 นายธีรพงษ มีมุข

63132001935 นายคุณากร นินานอก

63132001936 นายอภิสิทธ์ิ หม่ืนราม

63132001937 นางสาวนริศรา วงษ กาไสย 

63132001938 นางสาวนุสรา ทองนํา

63132001939 นายป?ญญา บุญกันยา

63132001940 นางสาวสุมินตรา ฝTายทอง

63132001941 นายสินธุนนท ภูตระกาญจน 

63132001942 นางสาวอารียา คําปC[น

63132001943 นางสาวสุธาสินี ขาวสร,อย

63132001944 นายธีรศักด์ิ ชัยภูมิ

63132001945 นายอธิบดี พลกันยา

63132001946 นายศรัณย กร ธุระพันธ 

63132001947 นายชาญวุฒิ เนตรวงอินทร 

63132001948 นางสาวพิไลวรรณ อินตา

63132001949 นายจิรศักด์ิ ชายท,าว

63132001950 นายกษิดิศ จันทร เสละ
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63132001951 นางสาวชไมพร ณะวงษ 

63132001952 นางสาวอารียา ภักดี

63132001953 นางสาวบัวแก,ว กันแพงศรี

63132001954 นางสาวณัฐปภัสร อันชื่น

63132001955 นางสาวธีรกาญจน เศรษฐพรมรินทร 

63132001956 นางสาวโสรยา ศิลปกรณ 

63132001957 นางสาวชลิตา ทองนิล

63132001958 นางพัชรินทร ประถานัง

63132001959 นายนราธิป ศรีใส

63132001960 สอนพพพร หงษ ชุมแพ

63132001961 นางสาวอาทิตยา เพชรสิงห 

63132001962 นายภาณุเดช จุฬาคํา

63132001963 นายธนันท แสงสา

63132001964 นางสาวการดา สงกันหา

63132001965 นายพิธิวัฒน ท,าวนิล

63132001966 นายจักรี ต,นกันยา

63132001967 นางสาวสมฤดี ศรีทอง

63132001968 นางสาวสุพัตรา อินทร นารมย 

63132001969 นายบดินทร เถาว เมฆ

63132001970 นางสาวปนัฐดา คนหาร

63132001971 นายพีรภพ อุปวันดี

63132001972 นายพัฒนพงษ อุปทัง

63132001973 นางสาวสุภาพร ป?ตตาเขสูง

63132001974 นางสาวธนภรณ อินทะไชย

63132001975 นางสาวพิกุล พระโนราช

63132001976 นางสาวณัฐริกา คงคาดิษฐ

63132001977 นางสาวณัฐสุดา มะนาวนอก

63132001978 นางสาวณิชาพร พุทธาเดชานนท 

63132001979 นายฤทธิชัย บาคาน

63132001980 นางสาวอําภา บึงจันทร 
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63132001981 นางสาวกนกวรรณ มะระแหม"ง

63132001982 นางสาวธัญญรัตน ศรีวิจารณ 

63132001983 นางสาวกุลภัสสร ดีเลือก

63132001984 นางสาวภัทราพร สุวรรณศรี

63132001985 นายนฤภัทร พลเย่ียม

63132001986 นางสาวชนัญชิดา ไร"ขาม

63132001987 นางอุไรรัตน เรืองแสง

63132001988 นางสาวภารดี เฉวียงวาศ

63132001989 นายอนุชา จันคํา

63132001990 นายเกริกเกียรติ หลวงพล

63132001991 นางสาวธัญญรัตน เจริญสุข

63132001992 นางสาววิชิดา สารคาญ

63132001993 นางสาวเกษราภรณ สาลีนาค

63132001994 นางสาววารุณี ภูกองไชย

63132001995 นายชัชวาลย แสงถลุงเหล็ก

63132001996 นางสาวจิตราภรณ สังเสวี

63132001997 นายรัฐภูมิ มีภักดี

63132001998 นางสาวกรรณิกา ดอนเสี้ยว

63132001999 นายชัยวัฒน เวโณ

63132002000 นางสาวหนึ่งฤทัย จอมคําสิงห 

63132002001 นางสาวณัฐวินุช มุณีชัย

63132002002 นายธนโชติ ชํานาญ

63132002003 นายธวัชชัย สมีงาม

63132002004 นายวิรศักด์ิ ชํานาญการ

63132002005 นางศรีสุดา สายโกสุม

63132002006 นายวุฒิพงษ ศิริวงษ 

63132002007 นายมรรษพร ชํานาญค,า

63132002008 นายวัชรพล จารุฤกษ 

63132002009 นายชัยยงค เอกวงษา

63132002010 นายเอกวัตร โคช"วย
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63132002011 นางสาวณัฐฐาพร แสงสนั่น

63132002012 นายจักรพงษ แซ"เล,า

63132002013 นางสาวชลันดา เพชรสังหาร

63132002014 นายภูริวัฒน ม่ิงขวัญ

63132002015 นางสาวพรรณผกา สีเลิศ

63132002016 นางสาวปนัดดา ฉันทพจน 

63132002017 นางสาวจุฑาทิพย ผลานิสงค 

63132002018 นางสาวธิดารัตน อินทร สุข

63132002019 นายสุรชัย ชัยขัน

63132002020 นางสาวอารีรัตน สีนอเนตร

63132002021 นายนนทวัฒน นารี

63132002022 นางสาวตรีเพชร โนนโสภา

63132002023 นางสาวอรวรรณ สมมาตย 

63132002024 นางสาวอรทัย เปZงยาวงศ 

63132002025 นางสาวกิตติวรรณ พลศักด์ิ

63132002026 นางพัชรินทร ลองคํา

63132002027 นายสุเมธ ดวงมาลัย

63132002028 นายชัชวาล สุดหอม

63132002029 นางสาวอนุสรา คงหนู

63132002030 นายอภิวัฒน ภาโนมัย

63132002031 นางสาวรังสิยา อุตมะ

63132002032 นายอภินันท ประชาคง

63132002033 นายเอกลักษณ สุขย่ิง

63132002034 นางสาวอริสรา สุวรรณคาม

63132002035 นางสาวเกศกนก ดีสวน

63132002036 นางสาววยุภา โลมะจันทร 

63132002037 นางสาวพิชญ สินี สุวรรณมาโจ

63132002038 นางสาวปฐมาวดี นิลคํา

63132002039 นางสาวศรัณยา แก,วเวียงกัน

63132002040 นางสาวประภาพร เขียวสุวรรณภูมิ
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63132002041 นางสาวศิริพร วังศรี

63132002042 นางสาวสุวิมล ดวงพุทธา

63132002043 นายจัตุพล บุญคุ,ม

63132002044 นางสาวกัญญาวีร ศรีกันหา

63132002045 นายรัชวัช ขันจํานงค 

63132002046 นายกระดาษทราย สันตะวงศ 

63132002047 นางสาวชนากานต โกสกุล

63132002048 นายพีรพล ชัยภาพ

63132002049 นางชฎาภรณ บุญราช

63132002050 นายสุริสาร วิลาศรี

63132002051 นางสาวชลดา น,อยหนองสวง

63132002052 นายพิพรรธ คุณความสุข

63132002053 นางสาวนุษบา แก"นนาคํา

63132002054 นายอรรถสิทธ์ิ ศรีสุพรรณ

63132002055 นางสาวจิราพร โนนวงษา

63132002056 นายยุทธศิลปM เกิดศักด์ิ

63132002057 นางสาวไอลดา แก,วสีขาว

63132002058 นายภิชากร นาคอก

63132002059 นายรวิมรรค มัดจุปะ

63132002060 นางสาวจันทร จิรา อนุสุเรนทร 

63132002061 นางสาวคนึงนิตย สมาคม

63132002062 นางสาวพรเพ็ญ วงศ ภาคํา

63132002063 นายวีระ ธูปน้ําคํา

63132002064 นายนิวัติ เชยชมศรี

63132002065 นายศิวาห ศรีทํานา

63132002066 นางสาวยุพินภรณ ราชสาร

63132002067 นางสาวธัญวรัตน เพ็ชรชัย

63132002068 นายประวิสิทธ์ิ เพียผิว

63132002069 นายสุวิทย กมลคร

63132002070 นางสาวมัจฉาจริยา มาศรี
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63132002071 นายณัฐวุฒิ เลิศคอนสาร

63132002072 นายสิรวิชญ สกุลจร

63132002073 นายชิติ ทิวาพัฒน 

63132002074 นางสาวสุภารัตน มหาง,อ

63132002075 นายกรวิก ประหา

63132002076 นางสาวกัญภิรมย ดาภา

63132002077 นายสุรชัย คําโฮง

63132002078 นางสาวปภาดา สนิทพจน 

63132002079 นางสาวพิมยวรรณ โสภาภักด์ิ

63132002080 นายขจรศักด์ิ รื่นกลิ่น

63132002081 นางสาวปวีณา โพธ์ิศรี

63132002082 นายดุลยชิต เชิดชน

63132002083 นางสาวนิภา พรมจารีย 

63132002084 นางสาวเบญจมาศ เห็มเงิน

63132002085 นางสาวจริยา สิงหฬสาย

63132002086 นางสาวนวพร สีพรทา

63132002087 นายเกรียงไกร พิมพ บึง

63132002088 นางสาวสินีนาฎ แผ"นเงิน

63132002089 นายวัชรพงษ กงนะ

63132002090 นางสาวธัญญาพร สะตะ

63132002091 นางสาวนุชรัตน ชายวิเศษ

63132002092 นายธนวัฒน พระสว"าง

63132002093 นายรชต รักษาเคน

63132002094 นางสาวกุลธิดา ภูBBสีอ"อน

63132002095 นางสาวพิจิตรา กล"อมจิตต 

63132002096 นางสาวพรวลัย หลวงนา

63132002097 นางสาวเกศรา จันทร พรมราฃ

63132002098 ว"าที่ร,อยตรีทวิชาติ มาศงามเมือง

63132002099 นางสาวพัทธนันท เอกตาแสง

63132002100 นายพงษ เทพ พิมพ ทอง
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63132002101 นายพิชยะ ชื่นอุทัย

63132002102 นางสาวศิริรัตน บัณฑิตพุทธ

63132002103 นางสาวนุช โพธ์ิเกตุ

63132002104 นายรชต ทั่งทอง

63132002105 นายชัยทัต ศิลปJ

63132002106 นางสาวณัฐฐาภรณ นิตุธร

63132002107 นางสาวปราณฤทัย ปFองซ,าย

63132002108 นางสาวนุชนารถ อาจแก,ว

63132002109 นายกรณ ดนัย พรหมเศรณีย 

63132002110 นายยุทธพล บุญหล,า

63132002111 นางสาวพิมพ นิภา ฉิมมา

63132002112 นางสาวรุ"งจิรา ญานพิบูลย 

63132002113 นางสาวปรียาณัฐ โงนมณี

63132002114 นางสาวน้ําฝน จตุเทน

63132002115 นางอุมาพร ฮอกระวัด

63132002116 นายธวัชชัย ถ่ินลําปาง

63132002117 นายกนก สีสงคราม

63132002118 นายชาห นุพงศ ผ"องแก,ว

63132002119 นายอธิวัฒน พัฒนจักร 

63132002120 นางสาววิมลรัตน อาวรณ 

63132002121 นางสาวเพ็ญพร มูลตรี

63132002122 นางสาวน้ํามนต นกแก,ว

63132002123 นางสาวจันทร เพ็ญ ทบวงศรี

63132002124 นางสาวกิตติยาภรณ แสนนา

63132002125 นายนราธิป คาดีวี

63132002126 นางสาววราลักษณ เสียงหวาน

63132002127 นายพุฒิศักด์ิ ศิริบุรี

63132002128 นางสาวเบญจรัตน ชะนะนาน

63132002129 นายธนพงษ สุจริต

63132002130 นายพุทธิพงศ สีดามาตร
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63132002131 นางสาวดวงเดือน ทิวาพัฒน 

63132002132 นายวินัย กองจันทร 

63132002133 นางสาวจารุวรรณ สิงห ปFอง

63132002134 นางสาววรรณภา ศรีอุดทา

63132002135 นายวรัญPู สําฤทธ์ิ

63132002136 นายวีรยุทธ ฟFองย,อย

63132002137 นางสาวอัมพิกา เรืองแจ,ง

63132002138 นายนราธร ดามาพงษ 

63132002139 นางสาวขวัญธนิศ สันเสนาะ

63132002140 นายสุขเขตต รัฐบาล

63132002141 นายภาณุพงศ โคตะมะ

63132002142 นายบุญฑริก ยางศรี

63132002143 นางสาวหยกพิมพ มณี อุตมะ

63132002144 นางสาวรัตนพร แก,วหาญ

63132002145 นางนิภาพร พรมบุตร

63132002146 นางสาวยุภาพร ขันนาเลา

63132002147 นายพีระพล อุ"นพลทอง

63132002148 นางสาวรัชนี ภูมิย่ิง

63132002149 นางสาววรรณิศา แพงเจริญ

63132002150 นางสาวยุภาวดี การภูธร

63132002151 นายณัฐพล โคตะนันท 

63132002152 นางสาวกฤษดาพร ม่ันทอง

63132002153 นายวีระศักด์ิ จันดีเวียง

63132002154 นางสาวกนกภรณ แสงเดือน

63132002155 นายกมล ขวัญโพน

63132002156 นางสาวอนุศรา บุญรักษา

63132002157 นางสาวพิไลพร จันทร สม

63132002158 นายภาณุวัฒน ศรีทัพสกุลชาย

63132002159 นางสาววัชราภรณ ม"วงกลาง

63132002160 นายเนติพงษ ภูกองไชย
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63132002161 นางสาวจตุพร หันจรัส

63132002162 นางมัญลิกา พลโคกก"อง

63132002163 นายพัชรพงษ โพธ์ิพัฒน 

63132002164 นายประทีป ขันทองคํา

63132002165 นางสาวเสาวลักษณ ศรีแก,ว

63132002166 นางสาวสุวิมล คณาคม

63132002167 นางสาวพิไลวรรณ สังการ

63132002168 นางสาวกัญภร พิชัยธนการ

63132002169 นางสาวธีรกานต ภูจารึก

63132002170 นางสาวศิรินาขวัญ ขุริมนต 

63132002171 นางสาวพรไพลิน พลทะยาน

63132002172 นายเจษฎายุทธ ภูแดนแผน

63132002173 นางสาวภัทร นฤน ภู"เทศ

63132002174 นายชาญวิทย ทองหลาง

63132002175 นางสาวอารยา คําภีระ

63132002176 นางสาวปรารถนา จันบัวลา

63132002177 นางสาวนฤมล ช"วยญาติ

63132002178 นายสิปปนนท บัวมาตย 

63132002179 นายภาณุวัฒน เย็นเกษม

63132002180 นางสาวพรธิวา จันทะคัต

63132002181 นางสาวจิตรา ชาหล"อน

63132002182 นายเจษฎา นิลยอง

63132002183 นางสาวจริญญา จันทพล

63132002184 นายชินวัฒน แก,วแสนเมือง

63132002185 นายเจริญชัย ป?ญญาสิทธ์ิ

63132002186 นางสาวปณิตา วินทะไชย

63132002187 นายปกรณ คําหงษ 

63132002188 นางมลฤดี อานไมล 

63132002189 นางสาวนงค นภัส จัตุพล

63132002190 นายณัฐวรรธน ภารสงวน
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63132002191 นายชัยรัตน รามสีดา

63132002192 นางสาวเจนจิรา ศิริภาษ

63132002193 นางสาวภัทรธิรา ทองขัน

63132002194 นางสาวประนอม เนินกลาง

63132002195 นางสาวสุปรียา พบวงษา

63132002196 นางสาวสุภาวดี ป?จฉิม

63132002197 นางสาวจิรัชญา จินดามาตย 

63132002198 นางสาวสายทิพย เรืองวิชา

63132002199 นางสาวอรอนงค นนท นาท

63132002200 นายสุริยา บุตรสัน

63132002201 นางสาวป?ฐมาภรณ ภูพิพัฒน 

63132002202 นางสาวทํานอง สวัสด์ิเอื้อ

63132002203 นางสาวธิดารัตน สุวรรณพันธ 

63132002204 นายบรรพต เปรมใจ

63132002205 นายทวีพล ทนกํ่า

63132002206 นายมานะชัย สอนเพ็ง

63132002207 นางสาวประภัสสร พิเคราะห ภูมิ

63132002208 นางสาวจีราวรรณ คํานบ

63132002209 นางสาวศุภยาลักษณ บุญทวี

63132002210 นายสมลักษณ ทับละ

63132002211 นางสาวสุดาทิพย อัตริ

63132002212 นางสาวนันท นภัส ช"างสอน

63132002213 นางสาวอุมารินทร ทองนู

63132002214 นางพัชรินทร ฆารสมภพ

63132002215 นายสุธางค นาทันใจ

63132002216 นายศรเพชร ศรีณรงค 

63132002217 นางสาวปรียานุช ศรีจันทร 

63132002218 นายธนภัทร แสงโสดา

63132002219 นางสาวพิมลพรรณ ตันสิงห 

63132002220 นายพงศธร ศิริสุวรรณ
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63132002221 นางสาวสุจิตรา บุปผาเวียง

63132002222 นางสาวศิริลักษณ พาลพันธ 

63132002223 นางสาวชัชฎาภรณ มุกดาราช

63132002224 นางสาวสุกัญญา สมคิด

63132002225 นายธีรวัชร จันทคัด

63132002226 นายพงษ พัฒน เสียดไธสง

63132002227 นางสาวจุฑามาศ ถวิลรัก

63132002228 นางสาวบุษยรัตน ภูทอนธง

63132002229 นางสาวศศิธร อินทะมาตย 

63132002230 นางสาวธัชกร ภัทราภรณ ไพบูลย 

63132002231 นางสาวจิตรา สกุลยา

63132002232 นางสาวยุภาพร คํายศ

63132002233 นายสุวรรณ อําคา

63132002234 นางสาวพัชรินทร เกิดศักด์ิ ณ แวงน,อย

63132002235 นางสาวอุมาภรณ อัศวภูมิ

63132002236 นางสาวกษมา สุธรรม

63132002237 นายบัณฑิต แหล"งสนาม

63132002238 นายอัษฎาวุฒิ วิเศษดี

63132002239 นางสาวกมลรัตน ไกรมงคล

63132002240 นางสาวธรรมสรณ เหล"าศรีชัย

63132002241 นายกฤษกร ศรีสวัสด์ิ

63132002242 นางสาววนิรันดร เลพล

63132002243 นายพีรพัฒน สิงห ขาม

63132002244 นายวรัญชิต ครองยุทธ

63132002245 นายศุภกร เสรพล

63132002246 นายวัชรพล แก"นพรม

63132002247 นางสาวรุจิรา ดวงบุรมย 

63132002248 นางสาวเยาวลักษณ ราชหา

63132002249 นางสาวภัทราพร สิมาชัย

63132002250 นายเกียรติศักด์ิ สอนอินทร 
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63132002251 นางสาวศมิษฐา ตาคํา

63132002252 นายกิตติชัย ชํานาญ

63132002253 นางสาวพรทิพย เพ็งหลอย

63132002254 นางสาวสายสมร วินทะไชย

63132002255 นายธีรดนย หล,าบาง

63132002256 นางสาวสุกัญญา จิตท,วม

63132002257 นางสาวชนิตา มิตรจงรัก

63132002258 นายธนาวุธ นาชัยลอง

63132002259 นายธนโชค ปFองคําสิงห 

63132002260 นางสาวอารีรัตน ไปบน

63132002261 นายพิเสกชาติ อาสนาจันทร 

63132002262 นายปฏิภาณ วิชัย

63132002263 นางสาวทิวาพร เปลรินทร 

63132002264 นางจิตมณี สุทธิธรรม

63132002265 นายศิริชัย ศรีหา

63132002266 นายกฤษณะ วงษ ปาน

63132002267 นางสาวธิดารัตน คํามี

63132002268 นางสาวธิติมา หนูขุนทด

63132002269 นางสาวสุดาฟFา จันทพันธ 

63132002270 นางสาวสุจิตรา อุปรัง

63132002271 นายสุพล เฉลิมชาติ

63132002272 นางเกศรินทร ถิตย บุญครอง

63132002273 นายพงศกร ศิลาลักษณ 

63132002274 นางสาวปาริฉัตร จาเราะ

63132002275 นายอภิชาติ บุญมาตย 

63132002276 นายอนวัช คล"องอักขระ

63132002277 นายกุลชาติ คุ,มไพทูลย 

63132002278 นางสาวอรนุช ปรีดา

63132002279 นายทินกร นาคมะเริง

63132002280 นางสาวกิริยา มาปะเต
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63132002281 นายสันติราษฎร พิทักษ 

63132002282 นางสาวนิภัทร ศร         ื พรหมสารา

63132002283 นางสาวนิรมล เผ"าภูธร

63132002284 นางสาวอลิศรา น,อยนาจารย 

63132002285 นางสาวแพรวพรรณ ผิวขาว

63132002286 นางสาวฤดีรัตน คํามี

63132002287 นางสาววิชุดา สนทาหงส 

63132002288 นายธนวัฒน ภูละมุล

63132002289 นางสาวจีรภาพร จันทะชา

63132002290 นางสาวชญาลิน อนุวรรณ

63132002291 นายภานุวัฒน นิดคําหาร

63132002292 นางสาวทิพย สุดา ทัดมาลา

63132002293 นายธนวัฒน พิมพ วาปJ

63132002294 นายบุญฤทธ์ิ นรชาญ

63132002295 นางสาวสิรีพร แย,มไสย

63132002296 นางสาวยลดา จันทิมา

63132002297 นายธรรมธัช สุขัง

63132002298 นายชนาฉัตร แหลมฉลาด

63132002299 นางสาวเย็นฤดี ทวนท,าว

63132002300 นายโกวิท สาดแล"น

63132002301 นายพนม บุญแสนชัย

63132002302 นายนําพล สีทองเต,

63132002303 นางสาวพิมพิลา สิงศรี

63132002304 นางสาวนภาวรรณ ดลรัศมี

63132002305 นางสาวภาวิณี ยศจํารัส

63132002306 สิบเอกศรนรินทร วงค ศิลปM

63132002307 นางสาวสมฤทัย ถิตย สมบูรณ 

63132002308 นางสาวศิริประภา ไชยโศก

63132002309 นางสาวธัญญ รภัสร พิลาออน

63132002310 นางสาววรกนก นิละปะกะ
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63132002311 นางสาวมุฐิตา พินิจมนตรี

63132002312 นางสาวรัชนี ชนเวียน

63132002313 นายชนะศักดื จันดี

63132002314 นายภาสกร สายศร

63132002315 นางสาวศิริพร ลัทธินานนท 

63132002316 นางนิยากร แสงจันทร 

63132002317 นายเอกรัฐ มหาพร

63132002318 นางสาวกิตติมา ขาวศรี

63132002319 นายวัชพล จําปานา

63132002320 นางสาวอนุชิดา ขาวงาม

63132002321 นางสาวดวงฤทัย สงวนสิทธ์ิ

63132002322 นาย,บันลือศักด์ิ สืบวงษา

63132002323 นางสาวธิราพร บวรโมทย 

63132002324 นายปกปFอง พิศุทธิปรีดา

63132002325 นายวิวัฒน สามหาดไทย

63132002326 นายธนพงษ อันอามาตย 

63132002327 นายวรภัทร เสาวณีย 

63132002328 นางสาวทัศนีย รัตน ทิพย 

63132002329 นายรัตนราช พินสวัสด์ิ

63132002330 นางสาวศิณาลิน ชุมชัยภูมิ

63132002331 นางสาวพัชราภรณ เสามาตย 

63132002332 นางสาวบุญฑริกา สอนวงษา

63132002333 นายพันธวิศ พรนิคม

63132002334 นางสาววาสนา พบพิมาย

63132002335 นางสาวธิดารัตน อาษาจิต

63132002336 นายภิญโญ โคตจันทึก

63132002337 นายณัฐวุฒิ โพคาวัฒน 

63132002338 นางปาณิสรา แจ"มมะณี

63132002339 นางสาวอรนลิน คําพุก

63132002340 นายธนกฤต พัฒนโพธ์ิ
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63132002341 นายนนทยา เทียมวงศ 

63132002342 ว"าที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร สุบิน

63132002343 นายชินกฤต ศิลาคํา

63132002344 นางสาวศิริพร สุ"มมาตย 

63132002345 นางสาวนภัสสร ปFองที

63132002346 นางสาวศิริลักษณ วงค อามาตย 

63132002347 นางสาวศุลีพร ภูแย,ม

63132002348 นางสาวธิดารัตน สีหนาถ

63132002349 นายอภิสิทธ์ิ บุตรพุฒ

63132002350 นายพงษ เทพ หนูพิศ

63132002351 นางสาวญดา สมพงษ 

63132002352 นายภาณุเดช โคตรฤาชา

63132002353 นายอภิชาติ แซ"หว"อง

63132002354 นางสาวแสงสุรีย แนวสุภาพ

63132002355 นายบัณฑิต โททํา

63132002356 นางสาวจิรัชญา แตกหนองโน

63132002357 นางสาวณัฐมน บุญพุทธ 

63132002358 นางสาวอัญชลี ม่ิงขวัญ

63132002359 นายเย่ียมยุทธ เริ่มรัตน 

63132002360 นางสาวอโนมา นามวงษา

63132002361 นายสมรักษ แสงโสดา

63132002362 นางสาวศิรินภา ลุนชัยญา

63132002363 นายเทวฤทธ์ิ อินทร ขาว

63132002364 ว"าที่ร,อยตรีปรเมศวร ภูสีเงิน

63132002365 นายอธิวัตร สุวรรณี

63132002366 นางสาวชุติมา รัตนแสง

63132002367 นายกิติพัฒน พ"วงมา

63132002368 นายธนากร กัณหา

63132002369 นายดนัย เหลาแพง

63132002370 นายพัชรนันท ไผ"ดา
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63132002371 นางสาวสุพัตรา ระหา

63132002372 นางสาวชัญญานุช คําสมน,อย

63132002373 นายชวนตรอง ภาคมฤค

63132002374 นางภาวิดา ดรUอปนี่ย 

63132002375 นางสาวจริยา คําด,วง

63132002376 นางสาวสุภาพร ศรีคํามุล

63132002377 นางสาววรรณวิสา ศรีบุตราช

63132002378 นายศักด์ิสําเนียง ประสานพันธ 

63132002379 นายภาณุพงษ ใหมทอง

63132002380 นางสาวรัตนาภรณ พุทธจันทร 

63132002381 นางสาววนิดา ภูวิจารย 

63132002382 นางสาวอาภัสรา ไชยกุล

63132002383 นายพัฒนพล มะลิโช

63132002384 นางสาวสุภาภรณ พิทักษ รัตน 

63132002385 นางสาววิร สุดา บุญโนนแต,

63132002386 นายอธิพงศ พิจารโชติ

63132002387 นายทศพร ดอนมา

63132002388 นายธนวัช พาโฮม

63132002389 นางอัจฉรา ชนะโชติ

63132002390 นางสาวป?ณฑ ชนิต อินทร โท"โล"

63132002391 นางสาววิชุดา ภูตาโก

63132002392 นางสาวภคปภา พันธะชุม

63132002393 นางอาริตยา ตรวจมรรคา

63132002394 นายตรีเพชร พิลาแดง

63132002395 นางสาวหฤทัย ก่ิงข"อยกลาง

63132002396 นายณัฐวรรธน ศรีหามาตย 

63132002397 นางสาววิชุดา พรเสนา

63132002398 นายพิเชษฐ หนองแบก

63132002399 นายอนุรักษ อามาตย 

63132002400 นายทศพล สิงหาสาร
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63132002401 นางสาวอัจฉรา โนนิล

63132002402 นายสมัย ภูดินดง

63132002403 นางสาวสุวรีย อุตมะชะ

63132002404 นางสาวสุดารัตน แก,วมาตย 

63132002405 นายธนพล อันฤดี

63132002406 นางสาวนิภาพร เวียงชัย

63132002407 นางสาววรดา สายบุญเชย

63132002408 นางสาวจุฬารัตน สีเขียว

63132002409 นายวิทยาธร อิ่มสมบัติ

63132002410 นายชิราวุธ มาซา

63132002411 นางสาวศิริรัตน พิสัยพันธ 

63132002412 นางสาวเสาวรส หาญพยัคฆ 

63132002413 นายนัฐวุฒิ เอBืBอเฟ]Hอ

63132002414 นางสาวสุมาลี วงค อามาตย 

63132002415 นายจักรภัทร นามเทพ

63132002416 นางสาววีรินทร รดา อักษรณรงค เดช

63132002417 นางสาวสิริกัญญา คําทอง

63132002418 นายสุรศักด์ิ เทียบเพชร

63132002419 นางสาวเพ็ญพิชชา อ"อนฉวี

63132002420 นายกฤษณะ แมลงภู"

63132002421 นางสาวสุพัตรา ลามคํา

63132002422 นายบุญชู ชิณโคตร

63132002423 นางสาวศิริรัตน ลุนจันทร 

63132002424 นางสาวลลิตา ทองรอด

63132002425 นายสุทัศน สายวัน

63132002426 นายเกียรติศักด์ิ ติระ

63132002427 นายธัญพิสิษฐ คําแสน

63132002428 นายวันจักรี เสติ

63132002429 นางสาวดรุณี พิณพาทย 

63132002430 นายรัชดาพล คําเพาะ
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63132002431 นางสาว"รัตณาภรณ บรรยงค 

63132002432 นายจีระพงษ สังข ยัง

63132002433 นางสาวยาตรา สีสม

63132002434 นางสาวปวีณา ชัยชิต

63132002435 นายนพพล สุขสําราญ

63132002436 นางสาวเสาวลักษณ จันสระบัว

63132002437 นายวรวุฒิ แสนตรี

63132002438 นางสาวกฤษณา บุญอนันต 

63132002439 นางสาวชุติมา เดิงขุนทด

63132002440 นางสาวจิราภรณ ทองบ,านทุ"ม

63132002441 นางสาวกาญจนา สุวรรณศักด์ิ

63132002442 นางสาวขนิษฐา สมุทเขตร 

63132002443 นายอลงกรณ วงค อามาตย 

63132002444 นายธีรสุวัฒน เครือแดงชัยพร

63132002445 นางสาวน้ําหวาน เกษทองมา

63132002446 นายวรวิทย บุญจวง

63132002447 นางสาวเสาวนีย แผนจะบก

63132002448 นายศักด์ิดา กล,าหาญ

63132002449 นายเอกราช วงศ สะอาด

63132002450 นายพิทักษ จันทศิลปM

63132002451 นางสาวสมฤทัย กลางหล,า

63132002452 นายณัฐพงษ สุนันท 

63132002453 นายณัฐพล จําปJ

63132002454 นางสาวภิมุขมาตยา จิตบรรจง

63132002455 นางสาวป?ทมา ภูพิทอง

63132002456 นางสาววรารักษ เมาะราษี

63132002457 นายธีรโชติ ถมเวียง

63132002458 นางสาวอาทิตยา มนตรี

63132002459 นางสาวพิมพิสร หยองเอ"น

63132002460 นางสาวภาวินี คําภักดี
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63132002461 นางสาวญาดา บุตรวิชา

63132002462 นายอิสระ สุเทวี

63132002463 ว"าที่ ร.ต.หญิงประกายรุ,ง บรรสุทธี

63132002464 นางสาวไอลดา เจริญรัตน ศุภกิจ

63132002465 นายศุภพัฒน ภูบัวดวง

63132002466 นายพีรวิชญ ปFองเศษ

63132002467 นางสาวยุพเรศ นุยัน

63132002468 นายวรรณเทพ กองค,า

63132002469 นายทศพล ชัชวาลย 

63132002470 นายพงศกร ปราบพล

63132002471 นายนัฐพล ตรีอมฤติวงศ 

63132002472 นางสาวขนิษฐา สุเทพ

63132002473 นางสาวศุภราภรณ ดอนกันหา

63132002474 นายศรายุทธ มีสุข

63132002475 นางสาวไอลดา ธารารักษ 

63132002476 นายพิเชษฐ ฟองคํา

63132002477 นางสาวอาริยา คําวงศ พูล

63132002478 นางสาวกิรตาภรณ พินิจมนตรี

63132002479 นางสาวนิภาภรณ บุญนาน

63132002480 นายเศกสิทธ์ิ อุ"นคํา

63132002481 นายอภิพงษ โสทับ

63132002482 นายธนภัทร ราชสารณ 

63132002483 นายชินวัฒน พวงพิลา

63132002484 นางสาวสุรัตน ธิดา สารฤทธ์ิ

63132002485 นายกิตติพัฒน มาตราช

63132002486 นางสาวอัญชรีพร ขายม

63132002487 นางสาวรสสุคนธ ศรีชัยตัน

63132002488 นายปรัชญา ราชเครือ

63132002489 นางสาวฐานิตา ศรีวรสาร

63132002490 นายคงยเดช อุปนันท 

หน,า 83 จาก 116                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63132002491 นายบุญส"ง ผดุงรัตน 

63132002492 นายชาญชัย วิทักษบุตร

63132002493 นางสาวกฤติกา ยุบลเลิศ

63132002494 นายภูรินทร ห,วยทราย

63132002495 นางอภิญญา วงศ ภักดี

63132002496 นางสาวกัลยาภรณ ไพพร

63132002497 นางสาวชโลธร บุตรดาวเวียง

63132002498 นายบัญญัติ วาสันเทียะ

63132002499 นายโตมร คําสุนทร

63132002500 นายชาญ ณรงค  ผลาผล 

63132002501 นางสาววรรณภา เขตสินย่ิง

63132002502 นางสาวจีรพัฒน ทิพย ทอง

63132002503 นายวิษณุพงศ พันธุ พยัคฆ 

63132002504 นางสาวชนิตา สุเสนา

63132002505 นายอภิวัฒน แก,วโพธ์ิ

63132002506 นางสาววชิราภรณ มากร

63132002507 นางสาววิไลวรรณ โพธ์ิคลัง

63132002508 นายอัถธพล รัตนผล

63132002509 นางสาวกันยารัตน จักคาม

63132002510 นายศุภวิชญ สําราญพัฒน 

63132002511 นางสาวธิดารัตน นาชัยลอง

63132002512 นางสาวกิติยาภรณ สีทองสา

63132002513 นางสาวชัญญานุช จอมคําสิงห 

63132002514 นางสาววีนัส ถินประสาท

63132002515 นางสาวเพชรลดา โตUะทอง

63132002516 นายสมพร หินคํา

63132002517 นายยุทธพงษ นนทะพิทา

63132002518 นางสาวอนิตตา วงค อุคะ

63132002519 นางสาวธัญวลัย ชนะบัว

63132002520 นางสาวนนทิยา คําภาบุตร
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63132002521 นางสาวนิชาภา นิยมนา

63132002522 นายพิเชฐ จุดดา

63132002523 นางสาวพรศิริ อิศรานุวัฒน 

63132002524 นายวชิระวิทย หม่ันมี

63132002525 นางชนิดา สุมาลี

63132002526 นางสาวนิจวรีย หวานเพลิน

63132002527 นายณฐวัฒน ยงขามปFอม

63132002528 นายไกรราช บุตรา

63132002529 นางสาวกนกพร น,อยวิหค

63132002530 นายณรงค ศักด์ิ บุญโทแสง

63132002531 นายมัญชุ ตุ,ยศักดา

63132002532 นายชาติชนะ อรรคเสลา

63132002533 นายอติรุจ ราชฟู

63132002534 นางสาวจิราภรณ คําแนบ

63132002535 นายณัฐชัย กันยาวุธ

63132002536 นางสาวจิตติมาภรณ หลักฐาน

63132002537 นางสาวประภัสสร เสนาน,อย

63132002538 นางอภิสรา กมลรัตน 

63132002539 นายทักษิณ จิตจักร 

63132002540 นางสาวยลดา ชื่นดี

63132002541 นางอารมณ อุตสาหะโยธิน

63132002542 นายพิชิตพล เพ็งวงษา

63132002543 นางสาวลดาวัลย น,อยโนนง้ิว

63132002544 นางสาวนภาภรณ จําปาชัย

63132002545 นายชัยวัฒน วิชัด

63132002546 นายจักรพงษ ใคร"เขียว

63132002547 นายวีระศักด์ิ ตันแก,ว

63132002548 นายพิชิต โอสถาพันธุ 

63132002549 นายชยพล จักรมานนท 

63132002550 นางสาวฐาปนีย อภิรัตนเจริญสุข
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63132002551 นายยงศิลปM นานนท 

63132002552 นางสาวรสริน เเจ"มสุวรรณ

63132002553 นายอลงกรณ ศรีผาย

63132002554 นายจิรวัฒน เทพศิลวิริยะ

63132002555 นายเมธา อาสนะธรรม

63132002556 นางสาวชลีพร มูลบุรี

63132002557 นางสาวพรผกา ศรีนางาม

63132002558 นางสาวทัศนีย ทะนะลัย

63132002559 นายจักพงษ นนตะรัตน 

63132002560 นายทศพล โพธิษา

63132002561 นางสาวพรกนก ศรีนาม

63132002562 นายศักด์ิชัย เวชมานิตย 

63132002563 นายคัชชา สิงห ศรี

63132002564 นางสาวกนกวรรณ ลีเจ,ย

63132002565 นางวราภรณ พ้ืนแสน

63132002566 นางสาวกัลยวรรธน พิมรินทร 

63132002567 นางสาวสุปรานี วรรณพฤกษ 

63132002568 นายพงษ ดนัย โคตรเสนา

63132002569 นายพีรวิชญ ศรีลาพัฒน 

63132002570 นายชูเกียรติ วงษ อุ"น

63132002571 นางสาวกิตติกุล ฆารภักดี

63132002572 นายกําพล พรมจะมร

63132002573 นางสาวนิรัตชา แขนธิราช

63132002574 นางสาวกัญญารัตน จําปา

63132002575 นายนพรัตน จันที

63132002576 นายวีรภัทร อุคําพันธ 

63132002577 นางสาวจารุวรรณ แสนบุตร

63132002578 นางสาวปราณปรียา นามแดง

63132002579 นางสาวลัดดา ธรรมกุล

63132002580 นางสาวอาทิตยา ทองคลี่

หน,า 86 จาก 116                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63132002581 นางสาวปวีณา จอดนอก

63132002582 นายสถาพร พิมพา

63132002583 นางสาวจรรยาพร คํางาม

63132002584 นายศิรวิทย บุญหนัก

63132002585 นางสาวอภิญญารัตน สังโคตร

63132002586 นายวสันต สุราเมฆ

63132002587 นายโกวิท กาสิงห 

63132002588 นายกฤษฎา มนตรีรัตน 

63132002589 นางนิตยา อัศวภูมิ

63132002590 นายเอกสิทธ์ิ เปลี่ยนพิทักษ 

63132002591 นายวรวิช การะภักดี

63132002592 นายวุฒิไกร ไชยแสน

63132002593 นายกฤษณพงศ แอบอิง

63132002594 นายธนกร คงสมบัติ

63132002595 นายภูวรินท กุมภาสุข

63132002596 นายธนาดุล อุ"นคํา

63132002597 นางสาวสุพัฒตรา แสนนาใต,

63132002598 นายกิตติชัย ภูกองไชย

63132002599 นางสาวปริศนา นาถศรี

63132002600 นายกานต นครินทร เชื้อลิ้นฟFา

63132002601 นางสาวอัจจิมา ผดุงรัตน 

63132002602 นายจารุวิทย ศิริวงษ 

63132002603 นายชยานันต นันทบุรมย 

63132002604 นางสาวสมฤดี ภูซ,ายศรี

63132002605 นายเกียรติกําธร พรมพิลา

63132002606 นายอนุชา ตุลาเนตร

63132002607 นายแดนอาทิตย แสงกล,า

63132002608 นางสาวดารณี ก,องเวหา

63132002609 นางสาวรุจิพร พลใจดี

63132002610 นายพัฒนา เนตรผง
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63132002611 นายอานนท แสนแก,ว

63132002612 นายปรินทร หมู"วรรณ

63132002613 นางสาวสัญญาพร ฉายถนอม

63132002614 นางสาวตะวัน อารีเอื้อ

63132002615 นายมังกร เทพอุทัย

63132002616 นายสุวินัย ชื่นอก

63132002617 นายนิทัศน บุญรัก

63132002618 นายอรรถชัย นิลกิจ

63132002619 นางสาวรุ"งนภา กันยะโสภา

63132002620 นายธนาธิป ผลสวิง

63132002621 นางสาวสุทธิดา รัตนวรรณี

63132002622 นางสาวสุภาพรรณ เงางาม

63132002623 นางสาวปริรดารัตน เทียบสม

63132002624 นางสาวโชติกา สิงห นา

63132002625 นางสาวพัชรีภรณ ผงทอง

63132002626 นางสาวชลิตตา สายคํา

63132002627 นางสาวปรมาภรณ วินทะไชย

63132002628 นางสาวลลิตา ยาวะระ

63132002629 นางสาวอาภรณ ทองชมภู

63132002630 นายวิทวัส ทับศรี

63132002631 นางสาวนิตยา นิ่มนวล

63132002632 นายเพ่ิมทรัพย สานุศิษย 

63132002633 นายสมัคร สีดา

63132002634 นายกนกพล จันทรา

63132002635 นายเปรมปรีย แซ"ต้ัง

63132002636 นางสาวเพ็ญศรี สิงห เทพ

63132002637 นายพิสิษฐ ลาภมูล

63132002638 นายยุทธพงษ ผลประการ

63132002639 นายพัชรพงศ มงคลเสถียร

63132002640 นายถกลเกียรติ ฐานม่ัน
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63132002641 นางสาวนงลักษณ เมฆสอน

63132002642 นายณัฐพงษ ชาตรี

63132002643 นางสาวปCยณัฐ สิริวารินทร 

63132002644 นายศราวุฒิ ภูจําเนียร

63132002645 นายพรรษิษฐ โคชารี

63132002646 นายศรันย สมัครการ

63132002647 นางสาวสมิตา บุตรชน

63132002648 นางสาวกมลชนก จงหาญ

63132002649 นายกฤษฎา อาภาสกุลเดช

63132002650 นางสาวอรณี พิมพ ที

63132002651 นายธานินทร กลจะแสง

63132002652 นายจักรกฤษณ รักษาภักดี

63132002653 นายจัตุชัย สุธีรภาพ

63132002654 นางสาวราตรี จันทร นาฝาย

63132002655 นางสาววัลนภา สนิทลุน

63132002656 นางสาวฉัตรสุดา เศษฤทธ์ิ

63132002657 นายคมเพชร เฉยฉิว

63132002658 นางสาวพัชราภา แก,ววิเศษ

63132002659 นางสาวบุษรา รามศิริ

63132002660 นายชัยณรงค ผาบจันดา

63132002661 นางสาวนิภา พรมราช

63132002662 นางสาวพันธริยา วินทะไชย

63132002663 นางสาวปภัชญา ศิริหนองบัว

63132002664 นายธเนศ ประสันแพงศรี

63132002665 นายอมรสินธุ ชมศรีภา

63132002666 นายสุริยา ชนิดนอก

63132002667 นางสาวพรนภา เฉ"งกระโทก

63132002668 นางสาวปภาวี ยุ"นดร

63132002669 นายนิรุต โคตรชาลี

63132002670 นายจริน คงตUะ
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63132002671 นายอรรถพล ม่ันคงดี

63132002672 นางสาวสุภาวดี จอมทอง

63132002673 นางสาวกัญญาภัค พันนา

63132002674 นางสาวชฎาพร เชื่องดี

63132002675 นางสาววรรณวิสา จุ,ยพุทธา

63132002676 นายวงศกร อนาวงศ 

63132002677 นางสาวสถิตรัตน กมลเลิศ

63132002678 นางสาวนิตยา นาสินพร,อม

63132002679 นางจิณณวัตร ทุมวัน

63132002680 นายเฉลิมพล แสงเรณู

63132002681 นายจักรพงศ เปZงบังวัน

63132002682 นายวิทยา โยธามาตย 

63132002683 นางสาวอนุธิดา ท"าผา

63132002684 นายเจตจรัญ บุญนาน

63132002685 นายวรวิทย ไชยโส

63132002686 นายธนากร นวลขวัญ

63132002687 นางสาวจุรีรัตน ขันทกาศ

63132002688 นายธีรชัย รัตนพันธ 

63132002689 นายภรากร รัตนอนันต 

63132002690 นายอัศนัย พิมพ เงิน

63132002691 นางสาวกุลิสรา ผูกพันธ 

63132002692 นางปCมประภาภรณ   แพทท เฟZลปMส

63132002693 นางสาวพัชรินทร เจริญสุข

63132002694 นางสาวภัทราภรณ ครองหินลาด

63132002695 นางสาวจารุพร นาเมืองรักษ 

63132002696 นายฤทธิชัย ขุมดินพิทักษ 

63132002697 นางสาวอรนภัทร ผายพิมพ 

63132002698 นางสาวศิรารมย สุวรรณเลิศ

63132002699 นางสาวกัญจณา นามคุณ

63132002700 นายสุพจ พวงอ"อน
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63132002701 นางสาวสุธามาศ บุษบงษ 

63132002702 นางสาวณัฐฐินันท รัตนสวนจิก

63132002703 นางสาวสุชญา โพนแป^ะ

63132002704 นางสาวพรทิพภา ภูงามนิล

63132002705 นางสาวปาหนัน ชาวเหนือ

63132002706 นางสาวประภัสสร แสงสวรรค 

63132002707 นายสุชาติ เขียวหนู

63132002708 นายชัยวัฒน ทิพวัจนา

63132002709 นายพัฒนพงษ ปาระสิน

63132002710 นางสาวพรพรรณ นามกรง

63132002711 นางสาวมณีรัตน วงศ คํา

63132002712 นางสาวจิรภัทร โพธ์ิโพนแร,ง

63132002713 นางสาววชิราภรณ เวียงวิเศษ

63132002714 นางสาวอวัศฎา ดกบุราณ

63132002715 นางสาวราตรี โต"นวุธ

63132002716 นางสาวชลิดา ดลรัศมี

63132002717 นายภานุวัฒน กันทะวงค 

63132002718 นายยศอนันต ปากเมย

63132002719 นายธนิต ภูพลอย

63132002720 นายอภิชาติ ฝTายชมภู

63132002721 นางสาวกุลสตรี นาคอก

63132002722 นางสาวธารทิพย นรินยา

63132002723 นายกัมปนาท ช"อรัมย 

63132002724 นางสาวน้ําทิพย แสงสาร

63132002725 นายณเรศร อินทรจักร

63132002726 นางสาวนฤมล พิมพุธ

63132002727 นางสาวพิมลพรรณ ภูอาภรณ 

63132002728 นางสาวมยุรฉัตร พรหมกสิกร

63132002729 นางสาวอมรากุล พิลาชัย

63132002730 นายอภิสิทธ์ิ ภิบาลสิงห 
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63132002731 นางสาวสุกัญญา สุคํา

63132002732 นายวรานนท จันทคูณ

63132002733 นางสาวพัชรียา ใจอ,อม

63132002734 นางสาวนพวรรณ ภูกองไชย

63132002735 นายทัศนัย โม,เวียง

63132002736 นายพงษ สิทธ์ิ วงชารี

63132002737 นางสาวศิรัตน พวงสร,อย

63132002738 นางสาวปCยมาศ ศรีโคตร

63132002739 นายนพรัตน ทองเกษม

63132002740 นางสาวรัตมณี ชาภักดี

63132002741 นางสาวณัฐกานต ภูสีนาค

63132002742 นายณัฐกร ศรีศิริ

63132002743 นางสาวสุทธาธินี ศรีษะบุตร

63132002744 นางสาวเพนภา หล,าบ,านโพน

63132002745 นางสาวขวัญหทัย วัชวงศ 

63132002746 นางสาวธัณลักษณ หนองหลิ่ง

63132002747 นายนันทชัย สีตําแย

63132002748 นางสาวสุทธิดา อุทกโยธะ

63132002749 นายชิตภณ ถิรเจริญธาดา

63132002750 นางสาวนภัสศร ภูศรีโสม

63132002751 นางสาวอาภาวรรณ ประชานัย

63132002752 นายวิทยา ไสโสพล

63132002753 นางสาวจิราภรณ แก,วมาตย 

63132002754 นายณรงค ศักด์ิ แสนโสม

63132002755 นางสาวณัฐริกา ขุมดินพิทักษ 

63132002756 นายธีระยุทธ บุตรพรม

63132002757 นายนพรัตน จันทร เพ้ียฟาน

63132002758 นายวรวุฒิ สิมมาลา

63132002759 นางสาวสกาวเดือน ดาเหล็ก

63132002760 นางสาวสุวรรณลักษณ จันทร เสน
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63132002761 นายมานพ ภาระพงษ 

63132002762 นายดลฤชา ไชยถา

63132002763 นางสาววันวิสาข คําพิทูล

63132002764 นายอนุวัฒน ไชยศรี

63132002765 นายศุภกร นิคํา

63132002766 นางสาวปาริฉัตร พิมพ ดอนอัด

63132002767 นางสาวธัญญาภรณ มะลิต,น

63132002768 นางสาวนวลักษณ ดีสุ"ย

63132002769 นางสาวนัฎกร พิมสิม

63132002770 นางสาววิภาวดี มาตรด,วง

63132002771 นางสาวศิริพร นันจันที

63132002772 นายธนากร ขอนศักด์ิ

63132002773 นางสาวตะวันทินี ทาพา

63132002774 นายวัชระ เหล"าต,น

63132002775 นายเชิดศักด์ิ บุตรชา

63132002776 นางสาวอารยา คินขุนทด

63132002777 นางสาวเทียมแข นามตะไก,

63132002778 นางสาวปุณยนุช สุรนิตย 

63132002779 นางสาวภัทรสิริ อมรวิศิษฎ 

63132002780 นางสาวศิวพร หนูบุญ

63132002781 นางสาวจิรภัทร ใหญ"นามจันทร 

63132002782 นายพลวัฒน ขัวเนาว 

63132002783 นางสาวจันทรวิมล อารยะธรรมโสภณ

63132002784 นายศุภกิตต พลเสนา

63132002785 นางสุราวรรณ พวงพันธ 

63132002786 นางสาวกาญจนา สุขย่ีดา

63132002787 นางสาวสุดาทิพย นนทะมาร

63132002788 นายถิรวัฒน ลาดก"าน

63132002789 นางสาวธิดาพร คํามา

63132002790 นางสาวแก,วกนก คูนาเอก

หน,า 93 จาก 116                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63132002791 นางสาวปณีดา อุปมาณะ

63132002792 นายคณิสร ชัยคํามุง

63132002793 นางสาวชุติมา พรสวัสด์ื

63132002794 นายวิสูตร พรมลี

63132002795 นางสาวทิพวรรณ พิลาศจิจต 

63132002796 นางสาวเบญจวรรณ แสนมาตร

63132002797 นางสาวพรนิภา สิงห น,อย

63132002798 นางสาวปC[นประภา จําลอง

63132002799 นางสาวอังสุดารัตน นรชาญ

63132002800 นางสาวจุรีรัตน ปรีชานนท 

63132002801 นางสาวพนิดา ย่ิงโยงสัน

63132002802 นางสาวธนพร บุควัน

63132002803 นายประสาทพร วงษ ษา

63132002804 นางสาวพัชรินทร เชิญนอก

63132002805 นายพลสิทธ์ิ พลไธสง

63132002806 นายสุนทร พิมดา

63132002807 นางสาวสุนิสา อาญาเมือง

63132002808 นางสาวสุดาทิพย พลอนันต เดช

63132002809 นางสาวกัญญาณัท ไกรไธสง

63132002810 ว"าที่ ร.ต.สุกฤษฎ์ิ ชิณวงษา

63132002811 นายยุทธภูมิ สิงห เงา

63132002812 นายปรีชญา ตาคํา

63132002813 นายศรายุธ แก,วสุพรรณ 

63132002814 นางสาวญาณิศา สาวิสิทธ์ิ

63132002815 นายชัชวาล ไกรยวงษ 

63132002816 นางสาวนภัสสร พินแย,ม

63132002817 นางดวงเดือน ประชานัย

63132002818 นายศิวชาติ กรุงแสนเมือง

63132002819 นางสาวเบญจมาศ เมืองจันทร 

63132002820 นางสาวจันทพร ประทุมพันธ 
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63132002821 นายเมธัส เนียมหอม

63132002822 นายจักรวรรณ เพชรล้ํา

63132002823 นายจิรศักด์ิ อภิชัย

63132002824 นางสาวตะวัน มงคลแก,วเลิศ

63132002825 นายวรสฤษด์ิ ผางจันทร ดา

63132002826 นางสาวจิราพร ไชยมีสุข

63132002827 นายบุญมี ศรีทอง

63132002828 นางสาวภคนันท ประทุมรัตน 

63132002829 นางสาวฐิติมา บุญโต

63132002830 นางสาวรัชฎาพร วันวิเศษ

63132002831 นางสาวณัฐนรี จันทนาม

63132002832 นางสาวอัจฉรา อาจนามูล

63132002833 นายภาษิวัติ เสนาสิงห 

63132002834 นางสาวชนม ณภัทร จําปาคํา

63132002835 นายชลมินทร อนุปาลมงคล

63132002836 นายบรรเจิด ปC[นโทน

63132002837 นางสาวศศิธร แสงพินิจ

63132002838 นายอัษฎาวุธ สมญา

63132002839 นายอภิรัตน คําใสย 

63132002840 นายสุธี ลีโสม

63132002841 นายฐกฤตธรณ สว"างธนรัศมม์ิ

63132002842 นางสาวธิดารัตน ดีไธสง

63132002843 นางสาวนัฐสุดา จันทะนัน

63132002844 นางสาวพิชชาพร โยทะคง

63132002845 นางสาวสุพรรษา ซิวจําปา

63132002846 จ"าสิบเอกปรเมศร ประชุมแสน

63132002847 นางสาวกฤษณา พะพิยุทธ์ิ

63132002848 นางสาวนริศรา นาพิมพ 

63132002849 นางสาวกนกรัชต ทาโพธ์ิ

63132002850 นายอภิวัฒน ดลรัศมี
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63132002851 นายนาวิน โสโพ

63132002852 นายสรวิชญ มาลา

63132002853 นายศรัณย ป?ญญา

63132002854 นายวิศิษฏ ราชบัวศรี

63132002855 นางสาวนิชุดา ชัยพรม

63132002856 นายไตรลักษณ ผกานนท 

63132002857 นางสาวปริฉัตร ฉายเพ่ิม

63132002858 นางสาวธิติญา อัตลัง

63132002859 นางสาวยุวลี อาจนา

63132002860 นางสาวอภิญญา พันธ ทอง

63132002861 นางสาวดลฤดี อาจอารัญ

63132002862 นายณัฐวุฒิ พันจันทร 

63132002863 นางสาวนันท นภัส เตียสุขสวัสด์ิ

63132002864 นางสาวลดาวัลย สุพรรณเลิศ

63132002865 นายณัฐพร เสนานาม

63132002866 นายกิตติ คําศุภประเสริฐ

63132002867 นายวีรยุทธ ภูมุลเมือง

63132002868 นายวรจักษ โรจน พัฒนธาดา

63132002869 นายวิระ เที่ยงทัศน 

63132002870 นางสินใจ บุญสิทธ์ิ

63132002871 นางสาวกนกวรรณ รักษาเคน

63132002872 นางสาวบังอร หันจางสิทธ์ิ

63132002873 นางสาวกนิษฐา กอมาตย 

63132002874 นางสาวศิริลักษณ ศรีสุวรรณ 

63132002875 นายนันทปรีชา อินสูงเนิน

63132002876 นายพีรพงษ เกตุมณี

63132002877 นายรัชกร ไกรกฤตยากุล

63132002878 นางรัชนี ทรงพิลัย

63132002879 นายเดโชชัย บํารุงสุข

63132002880 นางสาวตวิษา ภูทอง
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63132002881 นางสาวทัศวรรณ บุญล,อม

63132002882 นางสาววิรัญญา วันเนาว 

63132002883 นายทวีศักด์ิ อุตรมาตย 

63132002884 นายรัฐพล ศิริบุตร

63132002885 นางสาวจิราพร วังนันท 

63132002886 นางสาวคลียาภัทร อาษาวัง

63132002887 นายกิติศักด์ิ หาราช

63132002888 นายศรายุทธ ไม,ดัด

63132002889 นายอภิสิทธ์ิ ศรีโคตร

63132002890 นางสาวแสงอรุณ พลแก,วเกษ

63132002891 นางสาวยุพิน ตาลทรัพย 

63132002892 นายวุฒิไกร จันทะเกตุ

63132002893 นางสาวดารุณี กองลาแซ

63132002894 นางสาวศศิกร เครือผือ

63132002895 นางสาวธัญญลักษณ ถุงแก,ว

63132002896 นางญาชิณี ไชยบาล

63132002897 นายกิติ นวลกระสังข 

63132002898 นายณรงค ศักด์ิ ดรบุราณ

63132002899 นางสาวทัศนีย แก,งคํา

63132002900 นายภานุมาศ ภูผาลาด

63132002901 นางสาวอัจฉรา คนกล,า

63132002902 นางสาวสุภาพร พันเมือง

63132002903 นางสาวอรพรรณ แก,วศรีหา

63132002904 นางสาวพิชญาภัค จันทริสา

63132002905 นางสาวจันนภา บุญเหลี่ยม

63132002906 นางสาวสุดารัตน ทองโคตร

63132002907 นายธนพล อาชาคีรี

63132002908 นายรัฐศักด์ิ พุทธเสน

63132002909 นายอภิชาติ ทิพยะบูลย 

63132002910 นางสาวธิดาพร มะลาเหลือง
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63132002911 นายธนภูมิ ด"านซ,าย

63132002912 นางสาวธิดารัตน ดีเกียรติถาวร

63132002913 นางสาวกัญญาพัชญ ศรีสุข

63132002914 นายณรงค ภูกUก

63132002915 นายเอกลักษณ ก่ิงชา

63132002916 นายอนุพันธ อุดมรักษ 

63132002917 นายสุเมธ ดุมกลาง

63132002918 นางสาวกรรณิกา เมืองสนธ์ิ

63132002919 นายพิสิษฐ บิลพระวัตร

63132002920 นางสาวสุมิตรา บุญทานัง

63132002921 นายวิเชียร เหง,ากอก

63132002922 นางสาวศศิประภา ขวัญสวัสด์ิ

63132002923 นางสาวกัญญารัตน สําราญพงษ 

63132002924 นายศตวรรษ พันธุ หริ่ง

63132002925 นางสาวทรัพย มณี เมืองศรี

63132002926  "ว"าที่ ร.ต. หญิงวนิดา ยลวิลาศ

63132002927 นายไพรบูรณ พรมมี

63132002928 นางสาวราตรี ธงศรี

63132002929 นางสาวกัญญาณัฐ โพธิไสย 

63132002930 นางสาวดวงใจ ดาทอง

63132002931 นายธนพูล จิตพรมมา

63132002932 นางสาวอิสราภรณ สวัสด์ิศรี

63132002933 นายนวพรรษ ธรรมวงศ 

63132002934 นางสาวรุ"งนภา ฆารไสว

63132002935 นางสาวสุรีย พร อุปฮาด

63132002936 นางสาวปณิดา โนนสูงเนิน

63132002937 นางสาวดวงใจ วงคําจันทร 

63132002938 นายอดิศักด์ิ ภูมิพนา

63132002939 นางสาวศิริลักษณ แพงงาม

63132002940 นายทศพล แสนโคตร
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63132002941 นายอภิวัฒน ผลชอบ

63132002942 นางสาวสุภาวดี สุดวิสัย

63132002943 นางสาวคุณากร สุดโต

63132002944 นายสากล มีคําทอง

63132002945 นางสาวธันทิวา ขัตติยะวงค 

63132002946 นายคมกริช พิลาจันทร 

63132002947 นางสาวลลิตา ภูคงคํา

63132002948 นางอัจฉรา ทองโคตร

63132002949 นางสาวปนัดดา อําพาธ

63132002950 นางสาวทัชชกร พรหมคําบุตร

63132002951 นางณัฏฐณิชา สุริวงษ ขันธ 

63132002952 นายปุณณรัตน ไวยยารี

63132002953 นายกัณฑ เอนก พลรัตน 

63132002954 นางสาวสุดามล ชนะพจน 

63132002955 นางสาวเบญจพร ประวะเสนัง

63132002956 นางสาวประพัสตรา ศรBีอินทร 

63132002957 นางสาวพลอยรวี เดชเสฏฐ ธน

63132002958 นางสาวณัฐกัญญา แก,วปานกัน

63132002959 นายปฎิภาน ชาดง

63132002960 นายเอกสิทธ์ิ ศิริมา

63132002961 นางสาวพิมพ นารา รอบรู,

63132002962 นางสาวประภาดา ดวงชานนท 

63132002963 นายพีรภัทร สุดาจันทร 

63132002964 นางสาวจุฑาทิพย ประวันโต

63132002965 นายภูมิพัฒน โพธ์ิชัยภูมิ

63132002966 นางสาววราลัคณ แซ"คู"

63132002967 นายธวัชชัย เหรียญทอง

63132002968 นางสาวรติภรณ โพธ์ิ

63132002969 นายไชยวัฒน ภิรมย 

63132002970 นางสาวเศวตอุบล แสงโพธ์ิ
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63132002971 ว"าที่ ร.ต.หญิงแพรวผกา นาใจกล,า

63132002972 นางสาวยุพิน จันทะแสง

63132002973 นางสาวโสภิตา สุริยันต 

63132002974 นางสาวนิธิพร นาแก,ว

63132002975 นางสาวจารุวรรณ คําพาผุย

63132002976 นางสาวทอมลิน มาตยาคุณ

63132002977 นายริขิตร มริษา

63132002978 นางสาวกัญญานัฐ แสงหิม

63132002979 นางสาวกวินรัตน ทําสิมมา

63132002980 นางสาวผกามาส ทองโคตร

63132002981 นางสาวนุสบา ขุนสะท,าน

63132002982 นายจิรายุ กองจันดี

63132002983 นางสาวสุทธิดา อาจสุวรรณ

63132002984 นางสาวศศิโฉม สีตะเถร

63132002985 นางสาวสําเนียง นิลเขต

63132002986 นายสุภทรชัย ภัทรธรรม

63132002987 นางสาวกุลสตรี พิมพ รส

63132002988 นายศุภกฤต อินทรมณี

63132002989 นายสุรัตน อินนอก

63132002990 นางสาวพัชรินทร วะชุม

63132002991 นายวัชรพล ต,นแก,ว

63132002992 นายชินวัตร จําปาคํา

63132002993 นางสาวลัดดาวัลย ราชสินธุ 

63132002994 นายชาญวิทย แสงเนียม

63132002995 ว"าที่ ร.ต.วราวุฒิ วันสืบ

63132002996 นางสาวจุราภรณ จําปารัตน 

63132002997 นางสาวณัฐริกา ถ่ินตองโขบ

63132002998 นางสาวปนัดดา ศิริบาล

63132002999 นายจักรพันธ บุญโสภณ

63132003000 นายปรัชญา พละดล
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63132003001 นายสุรเชษฐ สนขู"

63132003002 นางสาวนงลักษณ ภู"วิจิตรสถาพร

63132003003 นางสาวณัฐวดี มูลน,อย

63132003004 นายธนวัฒน ขําสมบัติ

63132003005 นายรัตนากร ทองโคตร

63132003006 นางสาววิภารัตน เเดนขนบ

63132003007 นางสาวหนึ่งฤทัย ภูริมนาค

63132003008 นายอธิพงษ แหวะสอน

63132003009 นายพงษ พิชิต พูลศรี

63132003010 นางสาวศิริลักษณ ไชยสีหา

63132003011 นางขนิษฐา ศรยิง

63132003012 นายธาดา วิชาชัย

63132003013 นางสาวเกวลี หม่ืนทุม

63132003014 นางสาวเสาวลักษณ กุไรรัตน 

63132003015 นางสาวสุคนธกานต แซ"ต้ัง

63132003016 นางสาววิชุดา แดนกองแก,ว

63132003017 นางสาวอารีญา ชาวงษ 

63132003018 นางสาวธัญญา เกิดบ,านเปFา

63132003019 นางชนัฎดา เฉลยกุล

63132003020 นางสาวธัญญารัตน ศรีเชียง

63132003021 นางสาวอภิญญา ปทุมานนท 

63132003022 ว"าที่ ร.ต.หญิงกมลวัลท มุมอ"อน

63132003023 นายภูมิดลย การค,า

63132003024 นายกิตติศักด์ิ ศรีภพ

63132003025 นางสาวนทธมน มุริจันทร 

63132003026 นายเศรษฐโชค จันทร เทพย 

63132003027 นางสาวสุจิตตรา เวชกามา

63132003028 นางสาวพนมรัตน เสน"หา

63132003029 นางสาวกัลยาลักษณ พิมดีด

63132003030 นางสาวขนิษฐา เริงรื่น
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63132003031 นายวัชรินทร ภิบาลจอมมี

63132003032 นางสาวธัญญาภรณ พูลทอง

63132003033 นางสาวลัดดาวัลย โลหะสาร

63132003034 นายพิทยา ประเสวะกา

63132003035 นางสาวนิตยา มะลิสา

63132003036 นางสาวสิรินทร พร หามา

63132003037 นางสาวนงลักษณ นักบุญ

63132003038 นายกิตติพงษ จันดา

63132003039 นางสาววิสุดา อินทร ประเสริฐ

63132003040 นายธนวันต วาระสิทธ์ิ

63132003041 นางสาวณฐกานต บุรวัฒน 

63132003042 นางสาวภัคจิรา ตุ,ยภูเขียว

63132003043 นายไชยวิริศ ประภา

63132003044 นายรัชชานนท ภิรมรศ

63132003045 นางสาววิภาวี หินทอง

63132003046 นางสาวสิรินภา พิศเพลิน

63132003047 นายพเยาว สัมฤทธ์ิรินทร 

63132003048 นายผดุงเกียรติ ทองยุค

63132003049 นายไชทัต ตะประชุม

63132003050 นายมนต ชัย ฤทธิสิงห 

63132003051 นายชัยวิวัฒน สมป?ญญา

63132003052 นายกรกต แนนเกลี้ยง

63132003053 นายอภิวิชญ ลาภแก,ว

63132003054 นางสาวนฤมล กองเม้ิง

63132003055 นางสาวสุกัญญา ดอนณรงค 

63132003056 นางสาวศกุลยา วิชาธร

63132003057 นายชัชวิทย คําก,อน

63132003058 นายไชยวัฒน พลสี

63132003059 นางสาวกนกวรรณ โขมะวัตร

63132003060 นางสาวสาวิณี สกุลเดช
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63132003061 นางสาวชญานิศ คําโสม

63132003062 นางสาวปาริฉัตร เนตรผง

63132003063 นางสาววรรณนิภา วาหะรัมย 

63132003064 นางสาวสิราวรรณ ดาวศรี

63132003065 นางสาวกนกพร ผุยชา

63132003066 นางสาวธัญญา ศรีวิชา

63132003067 นางสุวรี บุญพิศาล

63132003068 นางสาวกิตติยากร กรมวดี

63132003069 นางสาวลดารัตน แก,วประกาย

63132003070 นายเกรียงไกร เหล"าสงคราม

63132003071 นางสาวรัชฎาพร ชัยสิทธ์ิ

63132003072 นางสาวปภาดา มูลชารี

63132003073 นายธรณินท หอมสมบัติ

63132003074 นายอภิชาติ รักชาติไทย

63132003075 นางสาวพรสุดา กังวะโร

63132003076 นายศราวุฒิ โคตรสาขา

63132003077 นายอติวุฒิ บรรจง

63132003078 นายวุฒิชัย วามะลุน

63132003079 นางสาวจุรีรัตน วาสนรุ"งเรือง

63132003080 นางสาวณัฐพร ศรีแสง

63132003081 นายมนตรี กาดนอก

63132003082 นายวรวิทย โนนพยอม

63132003083 นางสาวกัลย สุดา เสาะสืบงาม

63132003084 นางสาวอภิญญา ชาติวงศ 

63132003085 นางสาวจุฑานาค มุลาชัย

63132003086 นางสาวฐิติมา นิ่มนวล

63132003087 นายพัทยา ชาปูT

63132003088 นายคริษฐภูมิ คําวงค 

63132003089 นางสาวหรรษา ชลศิริสุนทร

63132003090 นางสาวจิราพร หล"าบุตรศรี
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63132003091 นางสาวกุลธิดา เพียจันทร 

63132003092 นางสาวอนงวดี วันตัน

63132003093 นายกิตติพงษ ภิรมย กุล

63132003094 นายอติเทพ เลี้ยงผ"องพันธุ 

63132003095 นายอนุวัฒน  ลอดวิชัย

63132003096 นางสาวปC[นสุดา สร,างรอด

63132003097 นายณัฐพล เตโช

63132003098 นายเกียรติศักด์ิ พินธิสืบ

63132003099 นายชัยยศ เวียงวะลัย

63132003100 นางสาวดุษฎี สิมมา

63132003101 นางสาวศิริลักษณ บัวกด

63132003102 นางสาวอัมพร ไพศาลสกล

63132003103 นางสาวพีรญา กิตติผดุงชัย

63132003104 นางสาวปรียานุช ภักดีหาญ

63132003105 นายมงคลฤทธ์ิ จันทริสา

63132003106 นางสาวนุสรา อภัยแสน

63132003107 นายธวัชชัย ทนไชย

63132003108 นายวีระยุทธ พงษ อุตทา

63132003109 นางสาวปCยะพัชร ไค"นุ"นสิงห 

63132003110 นายวิศิษฐ กาวิชัย

63132003111 นางสาวมินตรา ปCยะนันท 

63132003112 นางสาวกรกมล ไปนาวดี

63132003113 นายณัฐกิจ ภูสิงหา

63132003114 นางสาวปาณิสรา มูลประเสริฐ

63132003115 นายกัมปนาท อ"อนพรรณา

63132003116 นายสุรสิทธ์ิ นวลกระสังข 

63132003117 นางสาวปณิธาน ศรีโฉม

63132003118 นางณัฐญาพร โพธ์ิธา

63132003119 นางสาวอาภัสรา มีสงเป]อย

63132003120 นายอิทธิ มีศิริ
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63132003121 นางสาวอรทัย สุทธิเลี้ยง

63132003122 นางสาวพิมลวัลย สถิตวัฒน 

63132003123 นางสาวนีรชา สุระเสน

63132003124 นางสาวมุทิตา ใจทัด

63132003125 นางสาวทัศวัลย ทาหาร

63132003126 นางสาวนิภาพร แก,วใส

63132003127 นางสาวพานทอง บทมาตร

63132003128 นางสาวกมลิน พลทอง

63132003129 นางสาวปCยวรรณ พันธ น,อย

63132003130 นายทวีวัฒน ไชยฤทธ์ิ

63132003131 นางสาวมณฑารพ ท,วมคล,าย

63132003132 นางสาวมนธิชา ทับทิมเพชรางกูล

63132003133 นางสาวป?ทมา อันหนองกุง

63132003134 นางสาววนิศา เจิมแสน

63132003135 นางสาวฟาติมา ราวุธกุล

63132003136 นายไตรรงค ภูชะล้ํา

63132003137 นายเลอศักด์ิ ศรีรักษ 

63132003138 นายธีระพงษ กลั่นมณี

63132003139 นางสาวชนิญญา โพธ์ิแก,ว

63132003140 นางสาวศิริรัตน เมฆมี

63132003141 นางดวงใจ อุทธชาติ

63132003142 นายชัยวัฒน แก,วเพ่ิม

63132003143 นายอนิรุธ จอมคําสิงห 

63132003144 นายศุภวิชญ ศีรษะภูมิ

63132003145 นายเจตดิลก อ"อนประสงค 

63132003146 นางสาวเพชรชริน เครือคํา

63132003147 นางสาวจันจิรา พรมมา

63132003148 นายชาติชาย กลั่นสุภา

63132003149 นายณรงค ธาดา

63132003150 นางสาวกชกร บัวใหญ"
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63132003151 นางสาวธัญเรศ เกตละคร

63132003152 นางสาววีณา สระทองโอน

63132003153 นายร"มธรรม พานกระดึง

63132003154 นางสาวสุฑาทิพย ถิตย สุวรรณ

63132003155 นางสาวกัลยาพรณ วุฒพรหม

63132003156 นายธีระพล อดทน

63132003157 นางสาวทักศินา มานูญวงศ 

63132003158 นางสาวรัตนา ไชยา

63132003159 นายสุริยันต สวยงาม

63132003160 นางสาววราภรณ ดลอารมย 

63132003161 นายสุรศักด์ิ มีทาสา

63132003162 นางสาวสุพัตรา โพธิป?ตชา

63132003163 นายทศพล เค,าสงฆ 

63132003164 นายตะวัน คงไมตรี

63132003165 นายพรเพชร ยาผิว

63132003166 นายศุภพร เครือชารี

63132003167 นางสาวนันทิพร จําบัวขาว

63132003168 นางสาวอัจฉรา พุทศรี

63132003169 นายอาทิตย งอกลาภ

63132003170 นางสาววิภาดา แน"นอุดร

63132003171 นายจตุเมธ บุญจวง

63132003172 นางสาวกัญญาณัฐ อนันต ปรีชาสกุล

63132003173 ว"าที่ร,อยตรีหญิงสุวนันท กาพย แก,ว

63132003174 นางสาวพัสนันท นามคุณ

63132003175 นางสาวธัญรัตน พันธ นา

63132003176 นายอภิสิทธ์ิ นุริตมนต 

63132003177 นายบุญพฤทธ์ิ ทองวิเศษ

63132003178 นางสาวณัฐนิชา ชมนาวัง

63132003179 นายธีรโชติ ทองผุย

63132003180 นายสหชาติ แดงน,อย
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63132003181 นางสาวชุติศรณ เทียมเพ็ง

63132003182 นางสาวพรพิมล เศรษฐ ภักดี

63132003183 นางสาวสุธิดา สิมชมภู

63132003184 นายพิเชษฐ เขยเพ็ญศรี

63132003185 นายอภิจิตร ศรีมงคล

63132003186 นางสาวพลอยรดาข ต้ังสุขสบายดี

63132003187 นายกฤษฎา บัวศรี

63132003188 นางสาวอริศรา พันธุ ยาง

63132003189 นางสาวฐิติมา ประทา

63132003190 นางสาววิภารัตน ตาปราบ

63132003191 นางสาวสุทธิลักษณ เกิดสุข

63132003192 นางสาวพีรนุช ภูสุวรรณ

63132003193 นายณัฐพัฒน ธาตุรักษ 

63132003194 นายถาวร แก,วเงา

63132003195 นายวัชรพงษ สุขสด

63132003196 นายสมยศ ใจถวิล

63132003197 นางสาวกวิตา เครือแวงมล

63132003198 นางสาวณัฐมนต ภูชะตะภูมิ

63132003199 นางสาวดวงฤทัย ไชยโสภา

63132003200 นางสาวพนิดา ม"วงงาม

63132003201 ส.ต.ท.หญิงสมพร ไลไธสง

63132003202 นางบุญญานนท วิไลศรี

63132003203 นายณรงค ฤทธ์ิ ประจันทะสี

63132003204 นายนิติพงษ ดอนสถิตย 

63132003205 นายภัทรพงษ จิตรเจริญ

63132003206 นายวรชัย บัวหาร

63132003207 นางสาวชลฎา แสงโฮง

63132003208 นายธีระพงษ บุญหล,า

63132003209 นางสาวปCยะธิดา ภูสิทธ์ิ

63132003210 นางพูนทรัพย บุญจันทร 
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63132003211 นายทนุด ชาแสน

63132003212 นางสาวน้ําฝน ชิณสงคราม

63132003213 นายวุฒินันท พันธไชย

63132003214 นางสาวณัฐฐา เดชศิริ

63132003215 นางสาวนภัสวรรณ คําภีร 

63132003216 นางสาวกัญทณัฎ เพียวิเศษ

63132003217 นางสาววันนิสา ไพรพฤกษ 

63132003218 นายกฤษฎา วงศ ชารี

63132003219 นางสาวจิรวดี หม่ืนแก,ว

63132003220 นางสาวอารุณี จันบัวลา

63132003221 นางสาวปุญชรัศม์ิ ขันสารัตน 

63132003222 นายคณัสนันท โพธ์ิศรี

63132003223 นายทวีป จําปานุ,ย

63132003224 นางสาวจุฑาณัฐ ภูดินดง

63132003225 นายกิตติพงษ คํามา

63132003226 นางสาวกรวรรณ สุวรรณคํา

63132003227 นางสาวอรอนงค กองโพธ์ิ

63132003228 นายสัญญา สุระศรี

63132003229 นางสาวฐิติรัตน ไชยนา

63132003230 นางสาวกัลยกร โกฎิรักษ 

63132003231 นางสาวสุชานันท อิ่มประเสริฐ

63132003232 นายกมล ถูกธรรม

63132003233 นางสาวสุกัญญา จิตบุญมี

63132003234 นายบุญฤทธ์ิ นพเก,า

63132003235 นางสาวปนัสยา ทองลิบ

63132003236 นายสุรเดช ชื่นพิบูลย 

63132003237 นายเปรียว นาคศรี

63132003238 นายจามิกร ไชยเวช

63132003239 นางสาวศิริพร คําพิลา

63132003240 นายชโลธร ผากา
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63132003241 นางสาวไอลัดดา มูลพรม

63132003242 นางสาวจิราภรณ ต,อมทอง

63132003243 นางสาวณัฐกมล อุดมจริยกุล

63132003244 นางสาวภรรณิกา อรรคฮาตศรี

63132003245 นางสาวสุภัสสร ขานบุตร

63132003246 นายชนะพงษ แถวอุทุม

63132003247 นางสาวนัยนา บุญเกิน

63132003248 นางสาวธนาภรณ ไพรโสภา

63132003249 นายอัครพล ชํานาญจันทร 

63132003250 นายชนาธิป ศรีสุนาครัว

63132003251 นางสาวกัญญารัตน หาญรักษ 

63132003252 นางสาวสกุลรัตน ไชยพิเดช

63132003253 นายจิรภัทร พิเมย

63132003254 นางสาวฐิตานันท ชินพร

63132003255 นายเนติพงษ ดรละคร

63132003256 นางสาวมนทิรา บุญลาภ

63132003257 นายณัฐวุฒิ กองสิงห 

63132003258 นายนที กุดจอมศรี

63132003259 นางสาวนิรมัย ไขแสง

63132003260 นายกฤษกร ทับป?ญญา

63132003261 นางสาวภาวิณี บรรลือทรัพย 

63132003262 นายอิสระพงศ สีหะวงศ 

63132003263 นางสาวจุฑาทิพย สุขเจริญ

63132003264 นางสาวรัชดาภรณ ขันบุรี

63132003265 นายพงศ เทพ เกตุชรา

63132003266 นายวรัตชพงษ สุนทรชัย

63132003267 นางสาวสุธิตา บุญนาน

63132003268 นางสาวกัญญาณัฐ หวานอารมณ 

63132003269 นายศิลปชัย นพสุวรรณ

63132003270 นางสาวพรวิภา ดีหา
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63132003271 นายจุฬา สานนท 

63132003272 นางสาวพิกุล ภิรมไกรภัก

63132003273 นายชยุตม โถนารัตน 

63132003274 นายชัยธวัช พลอินทร 

63132003275 นางสาวศุจินันท จันทเขต

63132003276 นางอรอนงค นามมุงคุณ

63132003277 นายสุพิชญ เนียมชมภู

63132003278 นางสาวฉมวิไล แสนธรรมมา

63132003279 นายวชิรวิทย หม่ืนพานิชย 

63132003280 นางสาวสุพัตรา มนตรีวรรณ

63132003281 นางสาวมยุรฉัตร จุฑภักดี

63132003282 นางสาวสิริยากร บุตรสอน

63132003283 นางสาวชไมพร สุระพล

63132003284 นางสาวมณีรัตน สีลาโคตร

63132003285 นางสาวจิตราภรณ ซ่ือตรง

63132003286 นายไพวัลย สิงห สถิตย 

63132003287 นายบุริศร อินทรักษ 

63132003288 นายสมชาย แก,วคุณเมือง

63132003289 นายจักรพงษ ศรีชาทุม

63132003290 นางสาวธิดารัตน เรือนริน

63132003291 นางสาวป?ทมาพร นารินทร 

63132003292 นางสาวศรสวรรค สังสุวรรณ

63132003293 นายอนุพงษ นาถํ้านาค

63132003294 นางสาวปCยพร ภูผาดาว

63132003295 นายประพันธ พงษ ชาตรี

63132003296 นายฤทธิพร เพียงพันธ 

63132003297 นางกาญจนา ภาระสาร

63132003298 นายนัฐพล มาจันทร 

63132003299 นายวีระศักด์ิ บุญเอก

63132003300 นายชัยวัช ชาวหนอง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63132003301 นางสาวพงษ สุดา ทองทั่ว

63132003302 นายธนกร กิจเรืองฤทธิกูล

63132003303 นายนัธทวัฒน กาวิละ

63132003304 นายอิทธิพันธ ศรีทรง

63132003305 นางสาววราภรณ ศิริโภคาสมบัติ

63132003306 นายเกรียงไกร เตรียมพรม

63132003307 นางสาวจาลุวัฒน สีดา

63132003308 นายรัฐพล ครองเคหัง

63132003309 นางสาวรัศมี สันวิลาศ

63132003310 นายธนกฤต วิชาลัย

63132003311 นางสาวนริศรา หนองพล

63132003312 นายนันทวัฒน สีซุย

63132003313 นายยุทธเดช นรพงษ 

63132003314 นายธนภัทธ ภูสีน้ํา

63132003315 นายบุษกร วิชาฮาด

63132003316 นางสาวสุริวิภา พงษพัง

63132003317 นางสาวอุษา ชาวเหนือ

63132003318 นางสาวชมัยพร หารประชุม

63132003319 นางสาวสริตา ศรีสุภา

63132003320 นางสาวนฤมล แสนแก,ว

63132003321 นางสาวพรวิสา วิรุณพันธ 

63132003322 นางสาวกนกพร คําจุมพล

63132003323 นายธนภัทร กลางประพันธ 

63132003324 นายวิรัตน วงษ อนันต 

63132003325 นายเสกสรร สําราญมน

63132003326 นางก่ิงดาว พาลา

63132003327 นางสาวจิตติมา ศุภวิเศษ

63132003328 นางสาวพชรพร แววศรี

63132003329 นายชลวิศ แสงกล,า

63132003330 นายพงศกร อินหล,า
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63132003331 นายวิชชากร ทมานนท 

63132003332 นางสาวสุชาดา ศรีบานชื่น

63132003333 นางสาวอุไรวรรณ วงค สะเสาร 

63132003334 นายจีรศักด์ิ จันทรา

63132003335 นายกิตติโชติ ตรีพงษ 

63132003336 นางสาวไพลิน เสนารัตน 

63132003337 นายอุฤทธ์ิ แก,วคํากอง

63132003338 นายณรงศักด์ิ หนไธสง

63132003339 นางสาวอมรรัตน วงษ หาร

63132003340 นายเตชินท อุทการ

63132003341 นางสาวสุดารัตน ผาชา

63132003342 นางสาวศศิธร กินารักษ 

63132003343 นายไพศาล ธรรมมา

63132003344 นายวัชรพงษ แสบงบาล

63132003345 นายธัญพิสิษฐ ณ บุตรจอม

63132003346 นายสิทธิชัย แวดไทยสงค 

63132003347 นายอนิวัฒน สิมหลวง

63132003348 นางสาววิลาวรรณ ผลเรือง

63132003349 นางสาวนฤภร ขุนณรงค 

63132003350 นายนพรัตน ชอบรู,

63132003351 นางสาวนิภาพร พร,อมพรั่ง

63132003352 นางสาวปรียาภรณ โลเด

63132003353 นางสาวอัจฉริญา นามเเสง

63132003354 นายจักรกริช อังคะเพ็ชร

63132003355 นางทิวาพร ลือโน

63132003356 นายธีระเดช สินโคกสูง

63132003357 นายวิศรุต ยมสาร

63132003358 นางสาวพรพิมล พละพร

63132003359 นางสาวจันทิมา กองอ,น

63132003360 นายชากร เกศแก,วพานกุล
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63132003361 นายธนากร ทวีเดชธนโชติ

63132003362 นางสาวก่ิงเพชร แก,วป?ญญา

63132003363 นางสาวป?ทมวรรณ จันทร ยุ,ย

63132003364 นายจิณณวัตร รั้งกระโทก

63132003365 นายพิทักษ ชน เฉนียง

63132003366 นางสาวณฤดี วงศ หาโคตร

63132003367 นายอัครพล สารนอก

63132003368 นางสาวนิฐินันท อินทร แสง

63132003369 นางสาววิชุดา นาแถมพลอย

63132003370 นางสาวสุพัตรา สุขใส

63132003371 นายวัชรพงษ หาชานนท 

63132003372 นางสาวกุลธิดา ต้ังใจ

63132003373 นางสาวณัชชา อุ"นทรพันธ 

63132003374 นางสาวนันธิชา ดรุณ

63132003375 นายอนุชา แสงอาวุธ

63132003376 นางสาวรัตนมณี ตะโนนทอง

63132003377 นายสุรพงษ เคลือบสีใส

63132003378 นางสาววัชรินทร ศิลป?กษา

63132003379 นางสาวภาวิณี. เกตุแก,ว

63132003380 นางสาวกัลยกร จันทราภรณ 

63132003381 นางสาวเสาวนีย เดชโถพรม

63132003382 นางสาวพัชรินทร ชาติมนตรี

63132003383 นางสาวกฤษณา ประกอบกิจ

63132003384 นางสาวนิศากร เสนามาตย 

63132003385 นางสาวรัชนี แสงสว"าง

63132003386 นายวีรศักด์ิ โพธ์ิศรี

63132003387 นางสาววิภาวดี หอมสมบัติ

63132003388 นางสาวศรัญญา วิระพันธ B

63132003389 นายภาคิน หอมทอง

63132003390 นางสาวนภาพร ทองเณร
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63132003391 นางสาวรดามณี วงค บุญจันทร 

63132003392 นายทนงศักด์ิ ใจช"วง

63132003393 นางสาวปุณฑริกา อุ"นใจ

63132003394 นางสาวเกษศิรินทร ขวัญน,อย

63132003395 นายสรวิชญ จันลิ

63132003396 นางสาวอ,อยใจ ฮุยทา

63132003397 นายธรรมนูญ ศรีเชียง

63132003398 นายพัทยา ชาปูT

63132003399 นายศุภชัย แสนรัตน 

63132003400 นางสาวปนัดดา เคเมือง

63132003401 นายวิธวินท ภูนาโคก

63132003402 นางสาววารินทร โมรี

63132003403 นางสาววนิดา พันโกฎิ

63132003404 นายธีระพล เรียนทิพย 

63132003405 นางสาวแสงเดือน ผองผาย

63132003406 นางสาวศิริวรรณ ปCดตาทะเนา

63132003407 นางสาวสุพรรษา สีลา

63132003408 นายเกริกพล สิงหะสุริยะ

63132003409 นายศักด์ิชัย สมอเนื้อ

63132003410 นายอภิสิทธ์ิ สํานึกศักด์ิศรี

63132003411 นายชยพล ลี้ทวีสุข

63132003412 นายเนติภัทร อิ่มฤทธ์ิ

63132003413 นายนพวิชญ เก"งกว"าสิงห 

63132003414 นายชาญณรงค สินธุศิริ

63132003415 นายพงศธร แสงกล,า

63132003416 นายนฤเบศร เจือกุดขม้ิน

63132003417 นางสาววัชรีภรณ ขุนแก,ว

63132003418 นางสาวจุฑามาศ ดวงชารี

63132003419 นางสาวณัฐถาภรณ อุรีจันทร 

63132003420 นางสาวสุธิดา สุภาพันธ 
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63132003421 นายจักรกฤษณ พลเย่ียม

63132003422 นางสาวชญาภา บัวพัฒน 

63132003423 นายศรายุธ พลแสนทอง

63132003424 นางสาวสาวิตรี ชัยอมรเวทย 

63132003425 นางสาวฤทัย วงค ตาผา

63132003426 นางสาวศิริรัตน เรืองศิริ

63132003427 นายศราวุธ นางาม

63132003428 นางสาวสุพรรณิกา พลเสนา

63132003429 นางสาวจันทณี วุฒิวงศ โชติกุล

63132003430 นายอาทิตย อินทะเกษ

63132003431 นางสาวหทัยภัทร พลคีรี

63132003432 นายภูวดล นามวัย

63132003433 นางจารุณ พันโคตร

63132003434 นางสาวสุพัตรา ลามพัฒน 

63132003435 นางสาวนฤมล จับอันชอบ

63132003436 นางสาวปCยะธิดา คําพิลา

63132003437 นางสาวธัญลักษณ ศาลารักษ 

63132003438 นางสาวกิจจา แซ"จ๋ิว

63132003439 นายจักรี มิษา

63132003440 นางสาวกัญญาณัฐ บุตรพิลา

63132003441 นางสาวเกวรี สีโท

63132003442 นางสาวสุนิสา สุดไชยา

63132003443 นายทนงศักด์ิ เหล"าเฮ,า

63132003444 นางสาวปาริชาติ ผาอินทร 

63132003445 นางสาวจันทร ฉาย ชุมภา

63132003446 นายวีรยุทธ ศรีเชียง

63132003447 นายนิรุทธ การภักดี

63132003448 นางสาวอาทิตยา ลุนชัยยา

63132003449 นายธนากร จันทร ป^อก

63132003450 นางสาวเก้ือกูล โคตรทุม
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63132003451 นางสาวจุฑารัตน อนันตา

63132003452 นางสาวหัทยา วิระพันธุ 

63132003453 นางสาวยลดา เพชรบรม

63132003454 นางสาวอรวรรณ สร,อยปุ

63132003455 นางสาวณัฐธิดา พิมโสม

63132003456 นายจิรวัฒน สุติยะวัน

63132003457 นางสาวภคอร เห็มสมัคร

63132003458 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูธง

63132003459 นายกฤษฎา ยวงสุวรรณ 

63132003460 นางสาวกชกร จิตซ่ือ

63132003461 นายธนาดุล วชรมงคลสิน

63132003462 นางสาวบุตรญากร ปานคาน

63132003463 นางสาวอรกมล น,อยนา

63132003464 นางสาวอารีย ญา สุยะจิตร

63132003465 นายสมบูรณ จันทร บ,านค,อ

63132003466 นางสาวลลิตา บรรณสาร

63132003467 นางสาวกาญจนา ตากูล

63132003468 นางสาวกาญจนาภรณ พลเดช

63132003469 นางสาวธัญลักษณ คําเนตร

63132003470 นายกษิดิศ สุขวิชัย

63132003471 นางสาวเยาวลักษณ ใจชัยภูมิ

63132003472 นางสาวพิยะดา วินธิมา

จํานวน 3,472 ราย
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63133000001 นายภานุพงษ เที่ยงตรง

63133000002 นายนพณัฐ เลื่อนแก�ว

63133000003 นางสาวทิพยสลินพร สังขด�วง

63133000004 นายรชต เที่ยงผดุง

63133000005 นางสาวสไบแพร ภูวิหาร

63133000006 นายนันทวัฒน เขียวอรุณ

63133000007 นางสาวจริยาภรณ เลิศธนธานี

63133000008 นายพีรธัช ดงเจริญ

63133000009 นางสาวผกามาศ วงสําแดง

63133000010 นายสุรวุฒ ป6ถพี

63133000011 นายนุวัฒน นาคคํา

63133000012 นายไกรวิทย โพธ์ิหอม

63133000013 นางสาวอิมอร โคตุทา

63133000014 นางสาววรรณวิภา ทองมี

63133000015 นางสาวนิรชา ศรีรัตนโยธิน

63133000016 นางสาววรรณนิสา พันธุชาลี

63133000017 นางสาวสุชาดา กุดฉลาด

63133000018 นางสาวมนัสดา ไวว<อง

63133000019 นางบุณยรัตน ชมชื่น

63133000020 นางสาวสโรชา พันธลา

63133000021 นางสาวพิมพลดา สุขรักษธีรฉัตร

63133000022 นางสาวป6ญญาพร เข็มทอง

63133000023 นางสาววารุณี ผิวศิริ

63133000024 นางสาวภัทรินทร โคชขึง

63133000025 นางสาวพัชราภรณ สุทํามา

63133000026 นางสาวช<อผกา แสนชมภู

63133000027 นางสาววรดาก ยายืน

63133000028 นางสาวหัตถพันธ โคตษา

63133000029 นางสาวประภัสสร แสนพรม
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63133000030 นางสาวศิรินธร แน<นอุดร

63133000031 นายปวริศ สรรพสมบัติ

63133000032 นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย

63133000033 นางสาวดารุณี ปAนะโต

63133000034 นางสาวนัยพร บวรโมทย

63133000035 นางสาวสุชาดา พรชัยภูมิ

63133000036 นางสาวปาริชาติ จรนามล

63133000037 นางสาววนิดา สุเทวี

63133000038 นางสาวณัฐฉรียา อภินาคพงษ

63133000039 นางสาวกนกวรรณ แย�มงาม

63133000040 นางสาวเสาวลักษณ หงษคํามี

63133000041 นางสาวเพชรรัตน จันทโคต

63133000042 นางสาวอัจฉรียา แก�วยาศรี

63133000043 นางสาวภิรมยา สีผาย

63133000044 นางสาวพิจิตรา ชินคํา

63133000045 นางสาวกาญจนา พิมพสวรรค

63133000046 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจํานงค

63133000047 นางสาวภควดี สุวรรณะ

63133000048 นางสาวปานหทัย แสบงบาล

63133000049 นางสาวนริศรา ชาภูวงษ

63133000050 นางสาวจริยา ชัยดํา

63133000051 นายพรกิตต์ิ ทฤฆายุ

63133000052 นางสาวพัทธธิดา บุญญานุสนธ์ิ

63133000053 นางสาวรัตนาภรณ ทองสี

63133000054 นางสาวจุไรรัตน ประถมบุตร

63133000055 นางสาวเปรมสินี คมพิลา

63133000056 นางสาวศุภานัน ธรรมขันธ

63133000057 นางสาวนิสาชล ภูมิคอนสาร

63133000058 นางสาวกนกพร โลมโคกสูง
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63133000059 นางสาวไข<มุก สีสมยา

63133000060 นางสาวสุประภา พิมพพันธกุล

63133000061 นางสาวอรณรัชช เทพประชา

63133000062 นายณัฐพงษ ใจสบาย

63133000063 นางสาวปรางคทิพย รัตนสมบูรณ

63133000064 นางสาวจุฑาทิพย สุขวิเศษ

63133000065 นางสาวปภัฎชมณ หงสุวงศ

63133000066 นางสาวยุพิน พันวงศ

63133000067 นางสาวนิตยา บาลชน

63133000068 นางสาวพิจิตรา พินิจมนตรี

63133000069 นางสาวนริสรา ศรวิเศษ

63133000070 นางสาวสุพิชชา กุโรรัตน

63133000071 นายวีระวัฒน โยทองยศ

63133000072 นายณัฐดนัย ดาบุตร

63133000073 นางสาวศิริยากร ปHอมศิลา

63133000074 นางสาวณัฐพร วงคแก�ว

63133000075 นางกรกนก เพชรประกอบ

63133000076 นายจักรพงศ จันทรภู

63133000077 นางสาวณัฐธิกา ศรีจันทวงศ

63133000078 นายอนุสรณ ขยันกสิกรณ

63133000079 นายอนุพงษ สุวรรณศรี

63133000080 นางสาวแพรพลอย บัวเทศ

63133000081 นางสาวนริสา ใสจวง

63133000082 นางสาวศศิธร หงษประสิทธ์ิ

63133000083 นายธนเดช ภาวรัศม์ิ

63133000084 นางสาวธมลวรรณ สุดชาดี

63133000085 นางสาวชฎาพร เครือสังข

63133000086 นายธนาพงศ แสนพิมล

63133000087 นายศิโรจน ทิมภู<
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63133000088 นายสหภาพ ศรีหาพล

63133000089 นางสาวมณีรัตน สุดวิลัย

63133000090 นางยุภาวดี คําบุญเบ�า

63133000091 นางสาวธนารักษ ทันขวา

63133000092 นางสาวโศรดา กมลพล

63133000093 นายภูวดล พวงไธสง

63133000094 นายณภัทร แฝงจันดา

63133000095 นางสาวชฎาพร ต้ังกองจันทร

63133000096 นางสาวสุพิชญา โสมาบุตร

63133000097 นางสาวจันทิมา จันทรแย�

63133000098 นางสาวทักศพร กัญญาเลิศ

63133000099 นางสาวสมฤดี แก�วนพรัตน

63133000100 นางสาวศุภลักษณ อุปชัย

63133000101 นางสาวสุภัสรา งอกวงษ

63133000102 นายวินัย คําชํย

63133000103 นายชาติชาย เดชบุรัมย

63133000104 นายทศพร กะปุกปูK

63133000105 นางสาวรุ<งนภา จันทะแสน

63133000106 นายศุภชัย โยมะบุตร

63133000107 นางสาววิภาพร คํานวน

63133000108 นายกมลชาติ นาขุม

63133000109 นางสาวอรณัญช ไชยณรงค

63133000110 ว<าที่ร�อยตรีหญิงนพมาศ แสดงคุณ

63133000111 นายนภชัย เขจรไชย

63133000112 นางสาวอารียรัตน เชื้อหลง

63133000113 นางสาวอมเรศ เบ�าแบบดี

63133000114 นางสาวกฤษณา ยวงเดชกล�า

63133000115 นายทรงพล จําปาวัตตะ

63133000116 นางสาวพิไลลัษณ ภูประวัติ
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63133000117 นางสาววาสุนิดา สุวรรณสม

63133000118 นางสาวรัตติกร พรดอนก<อ

63133000119 นางสาวไพลิน ศรีอุ<น

63133000120 นายทินกร อังคะฮาด

63133000121 นางสาวภรนิภา คําเพลิง

63133000122 นางสาวพัชรนันท คงกุทอง

63133000123 นายชีรนัย ศรีสนไชย

63133000124 นายชัยศักด์ิ ศิริกิจ

63133000125 นางสาวเกศรา แหล<ปHอง

63133000126 นางสาวศศิธร ประเสริฐ ศิลปM 

63133000127 นายชินดนัย วังอุป6ดชา

63133000128 นางสาวสายธาร หมอกไชย

63133000129 นางสาวสุพรรณี สุวรรณศรี

63133000130 นางสาววิไลวรรณ ไชยโสดา

63133000131 นายเฌอชญา วงศจอม

63133000132 นางสาวเกศรา สวัสดี

63133000133 นายพงษพันธ หาวอ

63133000134 นายศัตยา บุญจันทร

63133000135 นางสาวอาทิติยา ศิริเวช

63133000136 นายปฏิพัทธ ประถมบุตร

63133000137 นายไกรสิทธ์ิ อาจไพวัลย

63133000138 นางสาวญามิOกา พันธไสว

63133000139 นางสาวธัญญารัตน อริสาโพธ์ิ

63133000140 นายปAติพงศ ธงชัย

63133000141 นางสาวสุภาพร กาบบัวลอย

63133000142 นายกฤษฎา พงษธรรม

63133000143 นางสาวอรุโณทัย ทองสุทธิ

63133000144 นางสาวเบญจวรรณ ผลประการ

63133000145 นางสาวอรอนงค จะเรียมพันธ
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63133000146 นางสาวพรพรรณ จันทรหอม

63133000147 นางสาวกรกนก ปะละโท

63133000148 นายราชภูมิ ไพบูลย

63133000149 นายกิตติ ใจม่ัน

63133000150 นางสาวอนุธิดา จิระสถิตย

63133000151 นางสาววิชชุดา อารีเอื้อ

63133000152 นายธนวัต สารจันทร

63133000153 นางสาวสุชาดา สุภา

63133000154 นางสาวเจนจิรา วงษพระบุตร

63133000155 นางสาวกนกวรรณ พันธชมภู

63133000156 นางสาวพัชรีพร แสงเพชร

63133000157 สิบเอกสุพรรณ นาคะ

63133000158 นายศตวรรษ มังคะรุดร

63133000159 นายขนกนันท ศิระเลิศ

63133000160 นางสาวสิริมาตา ศาสตรพันธO

63133000161 นายจิรโชติ ตวงศิริทรัพย

63133000162 นางสาวพรนภา แก�วพล

63133000163 นายวรุตม พันสิ้ว

63133000164 นางสาวรัชนีกร การม่ิง

63133000165 นางนิตยา ลีหล�าน�อย

63133000166 นางสาวญาณญาดา บัวขาว

63133000167 นางสาวปวีณา พรั่นกระโทก

63133000168 นางสาวมฑิกานต กาญจนะ

63133000169 นายวัชระ วินากร

63133000170 นางสาวกันตนา แสงดาว

63133000171 นางสาวฐิติมา วันชาดี

63133000172 นางสาวรัชดาพร เขียวหนู

63133000173 นายพงษพิชญ สิมคร

63133000174 นางสาวปุญญิสา เสนาฤทธ์ิ
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63133000175 นายวชิรวิชญ ทองม่ัน

63133000176 นางสาวทัศนีย ต้ือตัน

63133000177 นางสาววาสิฏฐี ข�อยุ<น

63133000178 นางสาวเกศรินทร ผันอากาศ

63133000179 นางสาวพัชรินทร ศรีทอง

63133000180 นางสาวสุทธิดา ภูกาสอน

63133000181 นางสาวอนุสรา ทองดี

63133000182 นางนฏกร บุตรดี

63133000183 นางสาวนพมาศ ไพศาลธรรม

63133000184 นางสาวนริศา แน<นอุดร

63133000185 นายอนุชา แก�วหานาม

63133000186 นายศราวุธ ไชยบัง

63133000187 นายเจษฎา ตอสี

63133000188 นายเอกวัฒน ไชยสิทธ์ิ

63133000189 นางสาวพรประภา พรหมรักษา

63133000190 นายโชติพงศ นวลมณี

63133000191 นางสาวกฤติยาภรณ โชติเนตร

63133000192 นายภัทรพงศ วรสิทธ์ิ

63133000193 นางสาวสโรชิน สารขาว

63133000194 นางสาวเตตินันต ศักด์ิเจริญชัยกุล

63133000195 นางสาวสุพัชญา สมภักดี

63133000196 นางสาวอรอนงค แสงอรุณ

63133000197 นางสาวสุธิดา ทาอามาตย

63133000198 นางสาวสุภาพร จตุเทน

63133000199 นายภราดร อมรพิสิทธ์ิ

63133000200 นายยุทธพงศ ชนะพันธ

63133000201 นางสาวยลดา ชาวสวน

63133000202 นางสาวรัชนีกรณ น�อยคําพวง

63133000203 นางสาวกิตติยา พรรณวัต
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63133000204 นางสาวสาวิตรี คงภักดี

63133000205 นางสาวณัฐธิดา จันทนา

63133000206 นางสาวยาทิกา วิเชียรไชย

63133000207 นายนราชิต ภูแล<นคู<

63133000208 นางสาวปวีณา ธงเสนา

63133000209 นายวีรยุทธ เดชบุรัมย

63133000210 นายศรัณยู ทั่งจันทรแดง

63133000211 นางสาวสุมัจฉา สมีนาง

63133000212 นายภาคภูมิ น�อยมี

63133000213 นายอานนท ดิษฐเนตร

63133000214 นางสาวภัททราภรณ คุ�มแสง

63133000215 นางสาวภรินดา ภูคลัง

63133000216 นางสาวศุภธิดา ศรีมา

63133000217 นางสาวกัญญาณี มณีโชติ

63133000218 นางสาวปติพากร ถาปราบมาตย

63133000219 นางสาวปรารถนา ศรีไกรภักด์ิ

63133000220 นางสาวเกศรินทร ชุมนุม

63133000221 นายพลรัตน รักษาชาติ

63133000222 นางสาวสุมาลี บุญยอ

63133000223 นางสาวธัญญารัตน ชายทอง

63133000224 นางสาวชุตินันท ขุนประเสริฐ

63133000225 นางสาวปAยธิดา ถิตยวิลาศ

63133000226 นางสาวจิราภรณ เทียมทัน

63133000227 นางสาวอภิญญา กุลพงษ

63133000228 นางสาวกรพินธุ ดอนภิรมย

63133000229 นางสาวกมลพร จันทรลุน

63133000230 นางสาวสุรินทรพร สนั่นก�อง

63133000231 นางสาวกนกวรรณ มูลชัยสุข

63133000232 นางสาวนารี บุญเรือง
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63133000233 นางสาวจุฑารัตน ลาศา

63133000234 นางสาวฐิติมา พูลทอง

63133000235 นายฐิติวิณิชย ทองเนื้ออ<อน

63133000236 นางสาวอลิสา ญี่ญวน

63133000237 นายภูริทัตต วรรณศิริ

63133000238 นางสาวมยุรา ราชแสง

63133000239 นายภัทรศุภกร ดีนาง

63133000240 นางภัทราวดี ปรีจํารัส

63133000241 นางสาววิราภรณ ขอบปP

63133000242 นางสาวอุษา บางชัยภูมิ

63133000243 นางสาวทิวาพร ภูอาจสูง

63133000244 นางสาวปรายฟHา เทียมมาลา

63133000245 นายวัฒนณรงค วงศคําจันทร

63133000246 นางสาวนันทนา พรมวันนา

63133000247 นางสาวศิริพร บุญศิริ

63133000248 นางสาวรุ<งทิวา คํายา

63133000249 นายพีรวิชญ ผายพันธO

63133000250 นางสาวณัฏฐิญาพร มูลสาร

63133000251 นางสาวสุรีฉาย ไชยมาตย

63133000252 นางสาววิชชนันท ยอดใส

63133000253 นางสาวปริญาภรณ อรรคฮาต

63133000254 นางสาวธนิดา ประพันธ

63133000255 นางสาวณัฐนรี บุตราช

63133000256 นางสาวรัชนีวรรณ วงษน�อย

63133000257 นางสาวปณิดา โพธ์ินอก

63133000258 นางสาวพาทินธิดา สัตยาคุณ

63133000259 นางสาวปริญญา คํากอง

63133000260 นางสาวจุฑามาศ เมืองนาม

63133000261 นางสาวอัฐชฎาภา จันทลือชา
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63133000262 นางสาวศิริวิภา บุญรอด

63133000263 นางสาวนาถหทัย แก�วเหล<ายุง

63133000264 นางสาวณัฐชา ดงอุทิศ

63133000265 นางสาวเบญจวรรณ มูลศรีนวล

63133000266 นางสาวพรวลัย สายยศ

63133000267 นางสาวสิรีธร ตุงชีพ

63133000268 นายศุภลักษณ คันภูเขียว

63133000269 นางสาวณัฐยา ภูครองจิตร

63133000270 นายวิโรจน เทือกชัยภูมิ

63133000271 นางสาวภัทราภรณ ดอนซุย

63133000272 นางสาวกันยกานต เนียมจันทร

63133000273 นายสมศักด์ิ โหงษงาม

63133000274 นางสาวสุวภัทร วิงชุน

63133000275 นางสาวเกษณียา สุโพธ์ิ

63133000276 นางสาวรุ<งฤดี สิงหลอ

63133000277 นางสาวนวลฉวี สอนคําหาร

63133000278 นางสาวพรปวีณ ตุ�มสูงเนิน

63133000279 นางสาวสิรินาฎ พลทองมาก

63133000280 นายธีรวัฒน ธิโกษี

63133000281 นายทินกฤต แคว�นคอนฉิม

63133000282 นางสาวสุนิศา อาสาสนา

63133000283 นางสาวสุพรรษา พรมบัวภา

63133000284 นางสาวสุมัทนา ดุลนีย

63133000285 นางสาวปฏิญญา แลโสภา

63133000286 นายพันธกานต โคตรเพชร

63133000287 นางสาววรัญญา แสนพินิจ

63133000288 นายพงศกร โยธาวงค

63133000289 นางสาวจุฑามาศ สว<างวงค

63133000290 นายฉัตรตระกูล โนนเค�า
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63133000291 นางสาวปราณปรียา สีทาสี

63133000292 นายพลกฤต โพธ์ิศรี

63133000293 นางสาวกนกพร บุญม่ัน

63133000294 นางสาวนิราภร ชินรัมย

63133000295 นางสาวจินตจุฑา โรจนภา

63133000296 นางสาวพวงเพชร คันธภูมิ

63133000297 นางสาวชุติกาญจน กุลโชติรัตน

63133000298 นางสาวอวัสดา บุษราคัม

63133000299 นางสาวมัทนา โนภูเขียว

63133000300 นายอิศรา ถํ้ากลาง

63133000301 นางสาวพรนภา ขันธวิชัย

63133000302 นางสาวพิชญสินี แสนทวีสุข

63133000303 นางสาวรัตนาพร แก�วกู<

63133000304 นางสาวศศิธร โห�หนู

63133000305 นางสาวรัชนก คตธมาตย

63133000306 นายพีระภัทร สุเมผา

63133000307 นางสาวรุ<งนภา หาญกุดเลาะ

63133000308 นางสาวศุภนุช ขํามงคล

63133000309 นายอธิวัฒน สุวรรณป6ฏนะ

63133000310 นางสาวชัชฎาภรณ เหง<าศรี

63133000311 นางสาวสุดารัตน ศรีเนตร

63133000312 นางสาวสมพร โคตะโม

63133000313 นายนัฐวุฒิ ต�อนโศกี

63133000314 นางสาวศิริพร นามเดช

63133000315 นายประทีป ไพศาลพงษ

63133000316 นางสาวกนกทิพย ปุณณสร�างเกียรติ

63133000317 นางสาวฉัตรฑริกา ม<วงสีตอง

63133000318 นางสาวยุวดี ภูกองเมฆ

63133000319 นางสาวผกาสินี ลิ้มตระกูล
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63133000320 นางสาวกมลชนก แหล<ปHอง

63133000321 นายอภิญวัฒน จาลา

63133000322 นายกมลศักด์ิ แก�วสังข

63133000323 นางสาวราตรี คล<องแคล�ว

63133000324 นายวันเฉลิม แก�วป6ญญา

63133000325 นางสาววนิดา บานเย็น

63133000326 นางสาวฌัชชา พุทธฉายา

63133000327 นางสาวอาภาพร ระดาเขต

63133000328 นายราชัญ จันทะวงษา

63133000329 นางสาวขวัญฤทัย แสนเสนา

63133000330 นายสหรัฐ วงคกระจ<าง

63133000331 นางสาวพงษนภา อักษรพิมพ

63133000332 นายธนัญชัย อุทุมมอง

63133000333 นางสาวธนิตา ทับศรี

63133000334 นางสาวพิทยารัตน หีบแก�ว

63133000335 นางสาวกรตชกร นามมุงคุณ

63133000336 นางสาววิมลรัตน แสนมหาชัย

63133000337 นางสาวศิวพร ไชยอุดม

63133000338 ส.ต.ท.ภูวดล ทองที

63133000339 นายพงศธร กงจักร

63133000340 นางสาวกนกรัตน ประทุมชาติ

63133000341 นางสาวใจเอื้อ บูรณะ

63133000342 นายธวัฒนชัย อนุชาติ

63133000343 นางสาวอนุธิดา อนุตรี

63133000344 นางสาวกาญจนาสิริ ญาติสมบูรณ

63133000345 นางสาวชลนภา ฤทธิศักด์ิ

63133000346 นายศราวุฒิ นันทกลาง

63133000347 นางสาวชญาภา นวลพักตร

63133000348 นางสาวนิตยา อ�วนละมัย
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63133000349 นางสาวศุภกานต ไชยดํารงค

63133000350 นางสาวจิราพร ก<อกุศล

63133000351 นายสุทธิพงษ สายาพัฒน

63133000352 นางสาวนวมินตรา บัวบาน

63133000353 นายธัญวิทย พันชัย

63133000354 นายฉัตรชัย อินรอด

63133000355 นางสาวนัฐมล มาดินดํา

63133000356 นายเฉลิมวุฒิ ศรีหนองเม็ก

63133000357 นางสาวทิวาภรณ อุทาหรณ

63133000358 นางสาวชลธิดา วันดีศรี

63133000359 นายเมธา บุญทองแพง

63133000360 นางสาวสรัญญา อินทรักษา

63133000361 นายพีรภัทร มูลคํา

63133000362 นายประเสริฐ กุดโต�ง

63133000363 นางสาวศิริลักษ พิมพบุตร

63133000364 นางสาวพาทินธิดา ศรีมาตรา

63133000365 นายณรงคศักด์ิ ซอสูงเนิน

63133000366 นางสาวชลธิชา จันร�อยเอ็ด

63133000367 นายธีรพล อาจหาญ

63133000368 นางสาวพรรณวรท เดชชัย

63133000369 นางสาววรันธร ทองตระกูล

63133000370 นายศุภกร อรัญเสน

63133000371 นางสาวกัลยาณี สอนโยหา

63133000372 นายวันชัย ทิพนัส

63133000373 นายไชยวัฒน ทิพยแสง

63133000374 นางสาวอัญชลี เดชฉิม

63133000375 นายณัฐวุฒิ สินทะเเสน

63133000376 นางสาวสุภาภรณ พลทํา

63133000377 นางสาวกนก ทองคํา
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63133000378 นางสาวพัชราภรณ สามป6นสัก

63133000379 นางสาวชลิตา เสนสิทธ์ิ

63133000380 นายวิษณุ ญาณสาร

63133000381 ว<าที่ร�อยตรีกฤษฎา ลาจ�อย

63133000382 นายเอกราช อ�วนศิริ

63133000383 นางสาวจุฑามาศ จันดาชัย

63133000384 นางสาวสุพรรณี เพ็ชรโพธ์ิ

63133000385 นางสาวอารยา เครือหงษ

63133000386 นายทัศนพล เพ็งธรรม

63133000387 นายชินกฤต ม<วงสุราษฎร

63133000388 นางสาวชลดา ศรีดี

63133000389 นายจักรภพ ศิริธรรมจักร

63133000390 นางสาวอัณศยา อะนา

63133000391 นางสาววิมล ภูกองไชย

63133000392 นางสาวณัฐวรา ภูลายศรี

63133000393 นางสาวสุพัฒตรา สมปา

63133000394 นางสาวสกุลรัตน บุตรศรี

63133000395 นายวิทยา มะอาจเลิศ

63133000396 นายทวีชัย จรัสแสง

63133000397 นางสาวอภิญญา ประชานันท

63133000398 นางสาวอรุณรัตน ไชยสุข

63133000399 นางสาวธนัญญา ช<วยสงค

63133000400 นายศุภวิชญ เมืองผา

63133000401 นายวีรยุทธ เอี่ยมเวียง

63133000402 นางสาวณัฐธิดา โพธิษา

63133000403 นายภานุเดช โตภูเขียว

63133000404 นางสาวชลาลัย บริสุทธ์ิ

63133000405 นางสาวธัญญลักณ แก�วสะอาด

63133000406 นางสาวรัตนาภรณ สมบัติกําไร
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63133000407 นายเสถียรพงษ สิทธิศร

63133000408 นายวชิรพงศ สวัสด์ิศรี

63133000409 นางสาวณัฐมน แสนทน

63133000410 นายเมทนี ศรีแปงวงค

63133000411 นางสาวรัชนีฉาย เฉยรอด

63133000412 นางสาวเพชรรัตน บุญญะรัง

63133000413 นางสาวเจนจิรา เขจรใหญ<

63133000414 นายนรุตม อังวราวงศ

63133000415 นายกิติชัย ทุมทา

63133000416 นายพีระพล สังเกตุ

63133000417 นางสาวอภิชญา คําพะไม

63133000418 นางสาวนริศรา สุขนะล้ํา

63133000419 นายติณณภพ สิงจTะ

63133000420 นางสาวสุภาพร สิงโสดา

63133000421 นางสาวแคทลียา สามิบัติ

63133000422 นางสาวชุติมา ครยก

63133000423 นางอาภาภรณ แก�วโพธ์ิ

63133000424 นางสาวชฎาพร จุ�ยหม่ืนไวย

63133000425 นางสาวมลวิภา เลิศคุณาพร

63133000426 นายอภิวัฒน โชติมุข

63133000427 นางสาวภัทรวดี โพธินักขา

63133000428 นางสาวจารุวรรณ โพจิกจับ

63133000429 นายวันชนะ จันทโยธี

63133000430 นางสาวปรียากร ปะกิระคะ

63133000431 นายณัชพล ชุมพล

63133000432 นางสาวพัชรินทร สุวรรณ

63133000433 นางสาวฉัตราภรณ รูปขันธ

63133000434 นายวัชระ อดทน

63133000435 นางสาวศศิภา เก้ิอสกุล

หน�า 15 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133000436 นางสาววารุณี สิมมะพาด

63133000437 นายพงษพัฒน ห�องแซง

63133000438 นางสาวพิมพพร พันตูล

63133000439 นายณัฐวัฒน ชนะชัยวิบูลวัฒน

63133000440 นางสาววันวิสาข ปากเมย

63133000441 นางสาวสุพัสสริณี เทียนสีม<วง

63133000442 นางสาวจันทรจิรา ดีนอก

63133000443 นางสาวศุภิสรา เทพคําปลิว

63133000444 นางสาวจีณารัชญ สิทธิไพศาลกําจร

63133000445 นางสาวชุติญา วรรณสุข

63133000446 นายณัฐดล แสนสาระ

63133000447 จ<าสิบเอกจิระศักด์ิ แดนไธสง

63133000448 นางสาวพรพิมล มนตกล�า

63133000449 นางสาวจุฬาลักษณ นามมหานวล

63133000450 นางสาวป6ทมวรรณ เพชรสิงห

63133000451 นางสาวจิรภา ชาวโพธ์ิ

63133000452 นางสาวดวงกมล กุลทะโสม

63133000453 นางสาวดรุณีย เสาทอง

63133000454 นายพงศภัค บุตรวัง

63133000455 นางสาวสุภัค รัตนา

63133000456 นายสุจินดา แก�วโสภา

63133000457 นางสาวณัฐนันท ตันเสดี

63133000458 นางสาวจุฬารัตน สว<างมนต

63133000459 นายชัยมงคล โทละ

63133000460 นายมีฤทธ์ิ แซสันเทียะ

63133000461 นางสาวณัฐธิดา ปุงโนนลาน

63133000462 นางสาวพรนภา จําปาศรี

63133000463 นางสาวภัททิยา บัญชาการ

63133000464 นางสาวกาญจนา เบิกบาน
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63133000465 นางสาวทัศวรรณ ชํานาญ

63133000466 นางสาวจุฑามาศ นวลนุกูล

63133000467 นางสาวนราวดี บังอร

63133000468 นายนิติภูมิ อะเวลา

63133000469 นายพีระพล บุตรอินทร

63133000470 นางสาวกฤษฎาพร ดอกพรม

63133000471 นางสาวจินตนา เทวรัตน

63133000472 นางสาวอมรรัตน เพ็งปอพาน

63133000473 นางสาวพิมลลักษณ ไชยรัตน

63133000474 นางสาวเมทินี แสงเมือง

63133000475 นางสาวอรพิน ไกรอ<อน

63133000476 นายวีรยุทธ วันชูเพลิด

63133000477 นางสาวมณีนิล สองสียนต

63133000478 นายปAยะญาติ อุ<นช<วง

63133000479 นางสาวพิชญาภรณ ไชยโสภา

63133000480 นายศตวรรษ วงควิพัฒน

63133000481 นางสาวศศิตา โสภา

63133000482 นายเกียรติภูมิ พานสายตา

63133000483 นางสาวอรนรินทร สาวิสิทธ์ิ

63133000484 นางสาวศุภลักษณ สีลาออน

63133000485 นางสาวชดานันท จันจุฬา

63133000486 นายจารุวัฏ ฉัตรพูนกุล

63133000487 นายปวริศ ซุ<นห�วน

63133000488 นางสาวสิรีธร อนุพันธ

63133000489 นายคมกฤช กุลเพชร

63133000490 นายวรวัฒน ใจถวิล

63133000491 นางสาวพรสุดา มโนชัย

63133000492 นางสาวเจนจิรา สังขทอง

63133000493 นางสาวสุดารัตน ขาวฟอม
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63133000494 นางสาวกิตติยา ตุ�มทอง

63133000495 นางสาวศลิษา ชานันโท

63133000496 นางสาวสุภาพร อ<อนตาแสง

63133000497 นางสาววราภรณ งอสอน

63133000498 นางสาวศุภราภรณ ตวงทรัพย

63133000499 นางสาวกุลณัฐ วิชาผา

63133000500 นายพงศปนนท คํามุงคุณ

63133000501 นายวิรัตน ตรีรัตนกูล

63133000502 นางสาวเปรมฤดี ช<วยนา

63133000503 นายจตุพร ชํานาญสิงห

63133000504 นางสาวณภัทรศร แก�วล�วน

63133000505 นายตระกูลชาย ขจรพิพัฒน

63133000506 นางสาวมัชฌิมา บุญศักด์ิ

63133000507 นายปAติณัฐ สืบกินนอน

63133000508 นายจิรภัทร ปAยะสิงห

63133000509 นางสาวเพชรรัตน พลพิทักษ

63133000510 นางสาวณิชาภา ยืนชีวิต

63133000511 นางสาวภัทรวดี โชติรักษา

63133000512 นางสาวพัชรินทร อุตสาห

63133000513 นางสาวระพีพรรณ เถ่ือนทุ<ง

63133000514 นางสาวอุษณา จันลคร

63133000515 นายธนการ ปถมสาคร

63133000516 นางสาวขวัญฤดี กุดพรมมา

63133000517 นางสาวกมลทิพย ศรีทองนาค

63133000518 นางสาวดวงฤดี ทองน�อย

63133000519 นางสาวนงคราญ สิมมาคํา

63133000520 นางสาวศิริลักษณ พิมพแย�ง

63133000521 นางสาวกมลา งามเสน<ห

63133000522 นางสาวอภิญญา ปAตาละโพธ์ิ
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63133000523 นายอนุวัฒน พรหมดี

63133000524 นางสาวปริญญา ชมภูน�อย

63133000525 นางสาวธันยพร กระพ้ีสัตย

63133000526 นางสาวปAยะธิดา ภูโอบ

63133000527 นางสาวอิสริยา ปะวิโน

63133000528 นายจักรมนตรี ชนะพันธ

63133000529 นางสาวขวัญฤดี สว<างนึก

63133000530 นางสาวดาริกา นามไว

63133000531 นางสาววิลัยพร เย็นไธสง

63133000532 นางสาวกันทรากร พิทักษ

63133000533 นางสาวธวัลรัตน สุวรรณจันทร

63133000534 นายกร ดอนโพธ์ิ

63133000535 นางสาวพิมภรณ ด�วงคํา

63133000536 นายรุตนพัฒน ลาปา

63133000537 นายชัยพฤกษ ศศิวรรณพงศ

63133000538 นายภิเษก ศรีปาน

63133000539 นางสาวม่ิงขวัญ เลิงภูบัง

63133000540 นางสาวลักษิกา ศรีสุธรรม

63133000541 นายธนวัฒน ประทีปแสน

63133000542 นางสาวปรียานุช ดลรัศมี

63133000543 นางสาวอรัญญา เนยพิทักษ

63133000544 นางสาวปAยะนาถ วงษลา

63133000545 นางสาวรัตนาพร พุ<มพวง

63133000546 นางฐานิดา จันทรประทักษ

63133000547 นางสาววรรณิพา ศรีธรรมพงษ

63133000548 นางสาวปทิณญา สายขุน

63133000549 นางสาวศิรดา พิมพสิงห

63133000550 นางสาวชยาพร สําราญสุข

63133000551 นางสาวสุกัญญา ธงภักด์ิ
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63133000552 นางสาววรชา ไชยคีนี

63133000553 นางสาวปAยะพร รินทะสมบัติ

63133000554 นายวุฒิศักด์ิ หมู<หาญ

63133000555 นางสาวชลธิชา สิงหวงคษา

63133000556 นางสาวรัตนาภรณ สายสี

63133000557 นายยศพนธ ไชยสิทธ์ิ

63133000558 นางสาวยลดา แต<งภูเขียว

63133000559 นางสาวณัฐริกา เข็มเวียง

63133000560 นางสาวจุฬาลักษณ ศรศักดา

63133000561 นายพิษณุ ประเสริฐศรี

63133000562 นางสาวสุริญา วินทะไชย

63133000563 นางสาวเต็มสินี ภูมิเวียงศรี

63133000564 ว<าที่ ร.ต.สุทธิพงค มิสา

63133000565 นายเมธา ภูผ<านแก�ว

63133000566 นางสาวเบ็ญจพร ทับคําภา

63133000567 นางสาวธนาภรณ ลิขิตศิลปMกุล

63133000568 นางสาวฟาริดา เทบํารุง

63133000569 นางสาวปณิชา เกียรติเจริญ

63133000570 นางสาวประไพศิลปM เสียงเย็น

63133000571 นางสาวยุภาพร ละครศรี

63133000572 นายนิติธร สิงหเสนา

63133000573 นางสาวพนารัตน พุ<มพฤกษา

63133000574 นางสาววนัสนันท บัวนิล

63133000575 นางสาววรากร ทองนาค

63133000576 นายอดิศร ล<ามแขก

63133000577 นางสาวเบญจมาศ ศรีโคตร

63133000578 นางสาววรัญญา แสงเทพ

63133000579 นางสาวอนุชตรา สาระบูรณ

63133000580 นายอรรถวิชญ อุดสี
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63133000581 นางสาวนิตยา ศิริเวช

63133000582 นายเสฎฐวุฒิ ปะกายะ

63133000583 นายจตุชัย เตโพธ์ิ

63133000584 นายกฤตภาส อานันตระกูล

63133000585 นางสาวนุจรินทร เจริญนุช

63133000586 นางสาวพัชรพร โพธาราม

63133000587 นางสาวนุชนาฏ นครขวาง

63133000588 นายพสุธร บุตรรัตน

63133000589 นางสาวอาริยา หยุยลือ

63133000590 นายอภิสิทธ์ิ สถิตชัย

63133000591 นางสาวกุ�งนาง ของสงคราม

63133000592 นายกาญจนโสภณ ไชยเพ็ญ

63133000593 นางสาวสร�อยทอง พรมมาวัน

63133000594 นางสาวรัตนพร เจริญชาติ

63133000595 นางสาวกัลยาณี ศรีคุณแสน

63133000596 นางสาวกรรณิการ จันทรขอนแก<น

63133000597 นางสาวมนทกานต ทิพยดนตรี

63133000598 นางสาวตันหยง ปานเพ็ชร

63133000599 นางสาวพัชรวลัย สมบัติราช

63133000600 นายทักษกพล จันทา

63133000601 นางสาวณัฐญา โสภาบุตร

63133000602 นายกฤษณะ โยคะสิงห

63133000603 นางสาวสุทัตตา ชัยนิลพันธ

63133000604 นางสาววัชชิราพร ศรีวงษรัก

63133000605 นางสาวอภิญญา ภิโญ

63133000606 นายวิชญเวธน รุ<งแสงสว<าง

63133000607 นางสาวสุรัชฌา สุขประเสริฐ

63133000608 นายเทอดไทย ป6ญจะมี

63133000609 นายณัฐพจน ทวีผ<อง
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63133000610 นางสาวอนุสรา นามวงษา

63133000611 นางสาวกัลยกร ศรีสุภาพ

63133000612 นางสาวสุกัญญา สถิตยวัฒน

63133000613 นางสาวจริยา พัฒนสาร

63133000614 นายศิวกร ไชยเยศ

63133000615 น.ส.สุธิดา วัฒนะ

63133000616 นางสาวปAยะพร อาจบรรจง

63133000617 นางสาวศรัญญา ชนะภักดี

63133000618 นางสาวกานตธีรา จําปาวงษ

63133000619 นางสาวพัฒนา พลเย่ียม 

63133000620 นางสาวเปรมฤดี ไชยภักดี

63133000621 นางสาวสุภัทรา จิตตจันทร

63133000622 นางสาวสุพัตรา หม่ืนสา

63133000623 นางสาวกุสุมา ศรีเดช

63133000624 นางสาวพัณณิตา จุดศรี

63133000625 นางสาวจุฑามาศ อุ<นจังหาร

63133000626 นายอัศวเดช ลาหนองแคน

63133000627 นางสาวศิริกมล โยธะคง

63133000628 นางสาวจิราพร จุฑาฤทธ์ิ

63133000629 นางสาวจิราพร เทศน�อย

63133000630 นายนาวี มีชื่อ

63133000631 นางสาวภัทรสุดา ไชยศิริ

63133000632 นางสาวศิริรัตน ทิพลม

63133000633 นางสาวอนงครัก จันขุนทด

63133000634 นายไกรวิต กุดวงคแก�ว

63133000635 นายธนาวุฒิ จันทนนตรี

63133000636 นายเตชวิทย แนบตู�

63133000637 นายพิสิษฐ ภูสง<า

63133000638 นางสาวพัทธวรรณ แสนพันทา
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63133000639 นายยุทธพงษ บุตรกัณหา

63133000640 นางสาวธนพร พานสมัน

63133000641 นางสาวกมลชนก เย็นสวัสด์ิ

63133000642 นายบัญชา อุดมวิเศษ

63133000643 นายธนภัทร คีรี

63133000644 นางสาวเรวดี แหล<งสนาม

63133000645 นางสาวจารุวรรณ สิทธิจันทร

63133000646 นางสาวนรินทร สินเธาว

63133000647 นางสาวกมลลักษณ ถูวัดสี

63133000648 นางสาวสุดารัตน อุคํา

63133000649 นายสิทธิพร วินทะชัย

63133000650 นายอภิเดช คําสว<าง

63133000651 นางสาวมารินทร นวนงาม

63133000652 นางสาวจิรัฐิติกาล อุดมโภชน

63133000653 นายสมาแอล หวังเหร็ง

63133000654 นายรัฐธรรมนูญ พวงทับทิม

63133000655 นางสาวภัทรวดี หัตถพนม

63133000656 นางสาวโศภิดา เสาะสาย

63133000657 นายสุขสันต์ิ ผาจันทร

63133000658 นางสาวอภิญญดา ธะโพนชัย

63133000659 นายปริญญา จันดาเขียว

63133000660 นายดีเด<น กุศลากร

63133000661 นายกิตติชัย ไชยสันต

63133000662 นางสาวญาณิกา นาคใหญ<

63133000663 นายกฤษฎากร แก�วกองนอก

63133000664 ว<าที่ ร.ต.ธีรวุฒิ การินทร

63133000665 นางสาวธิญาดา เกศวัฒนกุล

63133000666 นางสาวเบญจพร ติรวีรขจร

63133000667 นางสาวพิชชา เจริญทรัพย
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63133000668 นางสาวประดิพัทธ แซ<ลิ้ม

63133000669 นางสาวชลิดา สิงหเดช

63133000670 นางสาวเยาวมาลย กองเกิด

63133000671 นางสาวเบญจมาศ ชัยชาญ

63133000672 นางสาวโศภิษฐา รุ<งแสง

63133000673 นางสาวจุฬาลักษณ นาสินพร�อม

63133000674 นายกวี อาวรณ

63133000675 นางสาวนิลรัตน มะลิรส

63133000676 นางสาวอารียา บัวโคกรัง

63133000677 นางสาวจิรัชยา วงษา

63133000678 นางสาวรมณ ทรงศิริเลิศ

63133000679 นางสาวเกวลิน เสนาลอย

63133000680 นางสาวณิชาภัทร แจ<มวรรณ

63133000681 นางสาวศศิธร สิงหทอง

63133000682 นางสาวพิมพมณี ทาระสาร

63133000683 นางสาวปราถนา ธานีวรรณ

63133000684 นางสาวธิดารัตน นรภาร

63133000685 นางสาววิชุดา ลิ้มสกุล

63133000686 นายเกียรติกุล ฝ6กบัว

63133000687 นางสาวชนากานต พานหล�า

63133000688 นางสาวณัฐริกา โสประดิษฐ

63133000689 นางสาวแคทลียา วงษกิจ

63133000690 นางสาวเกศกนก สร�อยสมุทร

63133000691 นายพงศสวัสด์ิ เสนามาตย

63133000692 นางสาวศกุลนภัทร พลสุวรรณ

63133000693 นายพจนกวิน กองนอก

63133000694 นายรวิน รื่นเริง

63133000695 นางสาวรุ<งรวิน ภิราษร

63133000696 นางสาวณัฏฐา พละสุ
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63133000697 นางสาวธนวรรณ ต้ังเศวตชัย

63133000698 นายธนกฤต ศิริยม

63133000699 นายเพ่ิมพูน บุญอนันต

63133000700 นายกิตติกวิน กอรับเฮือง

63133000701 นางสาวรัติยา พาพล

63133000702 นางสาวรัตนาภรณ โคตรคําภา

63133000703 นางสาวขวัญฤดี ชาดา

63133000704 นายพัชระ เมฆกกตาล

63133000705 นางสาวพินนิภา บัวสีคํา

63133000706 นางสาวศิรินันท ต�นจารย

63133000707 นางขนิษฐา เทพถาวร

63133000708 นางสาวฐิติวรดา บุญเรือง

63133000709 นางสาวศิริรัตน ทับทิมไสย

63133000710 นางสาวศศิธร เกษบุตร

63133000711 นางสาวมณัฐศนันท จุ�ยวงศ

63133000712 นางสาวกิตติยา สวนหนองแวง

63133000713 นายอาทิตย นารอง

63133000714 นางสาวศศิธร ไชยาจันทร

63133000715 นางสาวปAยวรรณ ถุงเงิน

63133000716 นางสาวฉัตรฑริกา มนตรี

63133000717 ว<าที่ร�อยตรีลภณ ประยงค

63133000718 นางสาวนิลาวรรณ กองโพธ์ิ

63133000719 นางสาวณัฐกานต ช่ําชอง

63133000720 นางสาววิลาวรรณ เวียงนนท

63133000721 นางสาวชิดศุภางค บุบผาโสภา

63133000722 นายภัทรวีร สารีพิมพ

63133000723 นางสาวศิราภา อินทรพานิชย

63133000724 นางสาวชนนิกานต อารามพงษ

63133000725 นางสาวพรณพรรณ มุกดา

หน�า 25 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133000726 นายขวัญเมือง พยุงหอม

63133000727 นายประยุทธ ลีคะ

63133000728 นางสาวฌปภัช โคสมบูรณ

63133000729 นายมานพ จันทรสามารถ

63133000730 นางสาวดวงย่ีหวา น�อยพรม

63133000731 นางสาวธนัชญกร โสใหญ<

63133000732 นางสาวจิราภรณ พันธสําโรง

63133000733 นางสาววณิชญา จุทาฤทธ์ิ

63133000734 นายรัฐชาติ สวัสดี

63133000735 นางสาวสลิลทิพย ชื่นชม

63133000736 นางสาวรัชดาพร ย<องเหล<ายูง

63133000737 นางสาวสิริกันยา พิมพทอง

63133000738 นางสาวจันทรเพ็ญ ทาทอง

63133000739 นางสาวเมทินี ติรวัฒนะ

63133000740 นางสาวเบ็ญจพร ธรรมโสม

63133000741 นางสาวนิฤมล สิงหสุธรรม

63133000742 นายน�องใหม< คํามุงคุณ

63133000743 นางสาวสุรางครัตน แสงชาติ

63133000744 นางสาวปริญญารักษ กาวไธสง

63133000745 นางสาวพรณิสา วัฒนศิริ

63133000746 นายกฤตกรณ กินรี

63133000747 นางสาวนภัสกรณ ตอรบรัมย

63133000748 นางสาวพีรพร ป6Vนอยู<

63133000749 นายศิริวรรษ ภูคงน้ํา

63133000750 นางสาวปณิตา ภูสมนึก

63133000751 นายชุมพล ศรียาวงศ

63133000752 นายอนุชิต ภาคําตา

63133000753 นางจีราวรรณ ชินดร

63133000754 นางสาวปAยาภรณ รักษาคม

หน�า 26 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133000755 นางสาวศิรินทิพย ยะกับ

63133000756 นางสาวญาศุมิทร วินทะไชย

63133000757 นายธีรดนย เทศประสิทธ์ิ

63133000758 นางสาวพจมาน เหล<าเจริญ

63133000759 นายสิทธิศักด์ิ นนทสะเกตุ

63133000760 นางสาวธนพร เจริญสุข

63133000761 นางสาวฐานิยาภรณ แสงขันตี

63133000762 นายโกพัฒน สุชาติพงศ

63133000763 นายจักรพันธ ชํานาญเหนาะ

63133000764 นางสาวอริศา โยคสิงห

63133000765 นางสาวเกศริน วงษารี

63133000766 นายกิตติ พงสะพัง

63133000767 นางสาวศรุตยา เชิดพานิช

63133000768 นายพิชญกรณ พรหมดีมา

63133000769 นางสาวขวัญฤทัย ถามูลเรศ

63133000770 นางสาวฐิติรัตน วิชัย

63133000771 นายปรเมศ ศรแก�ว

63133000772 นางสาวศิริพร เปรมใจ

63133000773 นายเอกวิทย สร�อยทิพยเจริญ

63133000774 นายชัยวัฒน ภูผานิล

63133000775 นางสาวพิชญาภา บุรณะชีวิน

63133000776 นายกิตติ จ๋ิวอยู<

63133000777 นางอาริษา สงคราม

63133000778 นางสาวพรชิตา มีปHอง

63133000779 นายณัฐดนัย พราหมณไธสง

63133000780 นายจตุพร ภูนารี

63133000781 นางสาวศรินทรญา คําภาพันธ

63133000782 นางสาวจุฑามาศ ลีลาศ

63133000783 นางสาวขวัญจิรา สิงหแก�ว
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63133000784 นางสาวรมยธีรา นามอินโพ

63133000785 นางสาวชนากานต ศุภฤทธ์ิ

63133000786 นางสาวรัตนาพร ประภา

63133000787 นายนัฐพร ไชยเพชร

63133000788 นางสาวจริยา คลังวงษ

63133000789 นางกฤษดาพร ยิงปKา

63133000790 นายวิชญะ คําศรี

63133000791 นางสาววดีรัตน อิ่มประเสริฐ

63133000792 นางสาวผกาสินี ดีรักษา

63133000793 นางสาวธันยาภรณ สุผาวัน

63133000794 นางสาวพิทยารัตน มีมังคะ

63133000795 นางสาวม่ิงกมล พาจันทรดี

63133000796 นางสาววานิสา ประทุมวัน

63133000797 นางสาวสุวีรยา ผลทวี

63133000798 นางสาวดลมนัส จอมศรี

63133000799 นางสาวศิริพร อิ่มกมล

63133000800 นางสาวขวัญเรือน น�อยลา

63133000801 นางสาวโสรยา สุขโข

63133000802 นางสาวกัญญาณัฐ กองพอด

63133000803 นางสาวอารียา ดวงโภคา

63133000804 นางสาววริษฐา จอมพิมาย

63133000805 นางสาวภิญชณิดา สนิทลุน

63133000806 นางสาวบุศดี มุภาษา

63133000807 นางสาวพรชนก ตะนนท

63133000808 นางสาวมาริษา ปรีมงคล

63133000809 นายบัณฑิต ประกอบแสง

63133000810 นางสาวจุฑารัตน คันธิรัตน

63133000811 นายคล�ายพงศ ไม�แก�ว

63133000812 นางสาวพรพรรณ พลสุวรรณ

หน�า 28 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133000813 นายทศพล วิชัยวงศ

63133000814 นางสาวเกตวรินทร ยศย่ิง

63133000815 นายอัครเดช จันทะบุรม

63133000816 นางสาวธนียา ภูมิผักแว<น

63133000817 นางสาวพรพิชญชา อาจนุการ

63133000818 นางสาวจริยา หยวกว่ิง

63133000819 นางสาวปรีญาณี คําอินทร

63133000820 นางสาวนันทัชพร สมชัย

63133000821 นายอดุลย แจ<มศรี

63133000822 นายสมพงษ แต�มสี

63133000823 นางสาวชฎาภรณ วรรณโวหาร

63133000824 นางสาวอรนี ติลาโพธ์ิ

63133000825 นายประสิทธ พันธุมหา

63133000826 นายณัฐวัตร วีระเกียรติคุณ

63133000827 นายพงศกร คําสิงห

63133000828 นายฉัตรชัย แดงมีศรี

63133000829 นายกฤตนัย คําแหงพล

63133000830 นางสาวกรรณิการ บรมฤทธ์ิ

63133000831 นายสิรินพัสร เพ็งพารา

63133000832 นางสาวฐิตารีย โพธิษา

63133000833 นายรัชชานนท พลเย่ียม

63133000834 นายณรงคศักด์ิ ชมภูเวียง

63133000835 นายอัคคเดช จันทรแปลง

63133000836 นางสาวนฤทัย โสตถิชัยอาภรณ

63133000837 นางสาวยลดา สาเสน

63133000838 นางสาวสุพัตรา วรสาร

63133000839 นายนิรพล สิมะพรรณ

63133000840 นายวรฉัตร เพ็ญสวัสด์ิ

63133000841 นางสาวกรองกาญจน แสนพาน
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63133000842 นางสาวสุภาวดี เลิศคอนสาร

63133000843 นางสาววราภรณ จันทะคําภา

63133000844 นางสาวฐปนีวรรณ ศรีจันทา

63133000845 นางสมฤทัย ศักด์ิคําดวง

63133000846 นายรัฐศาสตร ถาวงศ

63133000847 นางสาวอรัญญา ชมมูลเทียน

63133000848 นางสาวพรรณวิภา คันทะวุฒิ

63133000849 นางสาวเสาวณีย เนธิบุตร

63133000850 นางสาวอรทัย สุรินันท

63133000851 นางสาวจันจิรา พรมเมตตา 

63133000852 นางสาวศิริวรรณ ทองบ<อ

63133000853 นายปพน ไชยโคตร

63133000854 นายเกียรติศักด์ิ ไตรยะวิภาค

63133000855 นางสาวธนาภรณ แสงธะนู

63133000856 นายภัทรภณ ชมศิริ

63133000857 นางสาวสุภาพร บัวพรวน

63133000858 นายวรุฒ สท�าน

63133000859 นายนันทวัฒน อิ่มรักษา

63133000860 นางสาวศิริพร โฮมราช

63133000861 นายจิรทีปต บัวจันทร

63133000862 นางสาวเกสรา โนนทิง

63133000863 นางสาวจิตติมาพร รักษาโพธ์ิ

63133000864 นายสุจินดา ปAดตาระโส

63133000865 นางสาวอัญชลี ดวงศรีฤทธิเดช

63133000866 นางสาวกัลยารัตน หวานจิต

63133000867 นายอมรเทพ สุดหอม

63133000868 นางสาวเบญญดา ศิริวัลลภ

63133000869 นางสาวหัสยา กุดราศรี

63133000870 นางสาวศิริญญา รักก�อน
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63133000871 นายป6ณณธร ผดุงศรี

63133000872 นางสาวอัมรินทร ธงจันทร

63133000873 นางสาวกุลนิภา กุลฉวะ

63133000874 นางสาวนภัสกร สุขบุญญาสถิตย

63133000875 นางสาวไพรินทร แสงบุดดา

63133000876 นางสาวนาตยา พงศเภา

63133000877 นายอธิป จันทร

63133000878 นางสาวพัชริดา ขวัญพร�อม

63133000879 นางสาวหัสธะยา สียางนอก

63133000880 นางสาวกัลยรัตน ก่ิงแก�ว

63133000881 นายสุเมธ พุทธเสน

63133000882 นางสาวณัฐนุช โสมาบุตร

63133000883 นายวัชรพงศ สีดาน�อย

63133000884 นางสาวกมลรัตน เวชพันธ

63133000885 นางสาวธนพรรณ นามสง<า

63133000886 นายบันฑิต ภารวงษ

63133000887 นายดรันต สุขะวัฒนกุล

63133000888 นางสาวณัฐธิดา พิมพจ<อง

63133000889 นางสาวสุริวรรณ เขียวคํา

63133000890 นายนรเทพ จิพายัพ

63133000891 นางสาวฐิติพร นวมณรงค

63133000892 นางสาวรุจจิรา ยุดา

63133000893 นางสาวกรรณิกา หล<ายบุญ

63133000894 นางสาวกาญจนพร โม�หอชัย

63133000895 นางสาวณัฐสิณี จําปา

63133000896 นายพงศกร คําทองเขียว

63133000897 นางสาวศิริจรรยา แดนอินทร

63133000898 นางสาวอรทัย แก�วเนตร

63133000899 นายธนชัย สุขเกษม
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63133000900 นายนัฐพล เกยสุวรรณ

63133000901 นายประวิทย ราษฎรดี

63133000902 นายกฤษกร สังวัชรนันท

63133000903 นางสาวจันทรหอม ถนอม

63133000904 นางสาวรัชนีกร ผาจันทร

63133000905 นางสาวฐิติพร พิพัฒนมงคล

63133000906 นายพชร อินคําน�อย

63133000907 นางสาวณิรัชชา พละศักด์ิ

63133000908 นายจิรกิตต์ิ สกุลจร

63133000909 นางสาวพรภักด์ิ รักษาภักดี

63133000910 นายวรวิทย เพียรสดับ

63133000911 นางสาวเรไร กงสบุตร

63133000912 นางสาวสิรีธร จําปานิล

63133000913 นางสาวเพชราภรณ โนนทิง

63133000914 นางสาวนลินี จันทิมา

63133000915 นางสาวจิราพร ตะเคียน

63133000916 นายกิตติศักด์ิ ห�าวจันทึก

63133000917 นายดลภัทร พรหมราษฎร

63133000918 นายอนุสรณ ทองด�วง

63133000919 นางสาวสุรีพร พวงศรOั

63133000920 นางสาวจิราพร ศรีษะโคตร

63133000921 นางสาวมนัสวี สุขภิบาล

63133000922 นายมนูญ คําลือ

63133000923 นางสาวเสาวลักษณ สิงหน�อย

63133000924 นางสาวอรทัย เมฆกกตาล

63133000925 นายเพ็ญเพชร ปAยะกิจ

63133000926 นายกานต แก�วนิล

63133000927 นายพัฒนศักด์ิ เหล<านุกูล

63133000928 นายสิทธิชัย วันแก�ว
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63133000929 นางสาวนิดดา อาจศรี

63133000930 นายปรเมษฐ ศรีวงศราช

63133000931 นางสาวม<านฟHา วังคะฮาต

63133000932 นางสาววิลาวัณย วิเศษวงศา

63133000933 นางสาวอัจฉรา บุ<งนาแซง

63133000934 นางสาวกนกพิชญ คําทุ<น

63133000935 นายธนพงษ ปาปะขํา

63133000936 นางสาวชุติมา เสลามาตย

63133000937 นางสาวหทัยณัฐ สารีบุตร

63133000938 นางสาวสุวารินทร พรมสอาด

63133000939 นายปานเทพ กาญจันดา

63133000940 นางสาวอภิญญา ศรีพรรณ

63133000941 นายสุริโย บุตรแสน

63133000942 นางสาวสวรรญา จันทเคลิ้ม

63133000943 นางสาวนัชชา เต็งกิตติไพศาล

63133000944 นางสาวพวันนา เครื่องพาที

63133000945 นางสาวกาญจนา ธิยา

63133000946 นางสาวอรพรรณ นันจินดา

63133000947 นายอนุชา สิงหขรณ

63133000948 นายพีรพัฒน ผลชู

63133000949 นางสาวอภิญญา ขันแข็ง

63133000950 นางสาวกมลชนก โสภาจิตร

63133000951 นายชัยธวัช ใหญ<เลิศ

63133000952 นายเมธัส รวงงาม

63133000953 นายพุฒิพงศ ดวงประเสริฐ

63133000954 นายปารเมศ พลเหลา

63133000955 นางสาวฐิภาพร พูลหวัง

63133000956 นางสาวสิตาภา ทุมพงษ

63133000957 นางสาวณัฐธยาน วิลัยหล�า
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63133000958 นางสาวสุภาวดี แก�วบู< 

63133000959 นายณรงคศักด์ิ แก�วหานาม

63133000960 นางสาววาสิณี จําปาบุรี

63133000961 นางสาวนิราวรรณ รัตนพินิจ

63133000962 นายธีระวัฒน นครวรรณ

63133000963 นายยุรนันท บุญตา

63133000964 นายสิทธิศักด์ิ ไชยาศรี

63133000965 นางสาวมณฑาทิพย หมีวรรณ

63133000966 นายสุรเชษฐ แพงไธสง

63133000967 นางสาวศิรดา สังสีเมฆ

63133000968 นางสาวคัชรินทร ชาลีวงค

63133000969 นางสาวจุฑามาศ รักษาวงศ

63133000970 นางสาวรวินทณิชา วายุภักตร

63133000971 นางสาวสงกรานต พลแสน

63133000972 นางสาวอุบลรัตน บุตรประเสริฐ

63133000973 นายชนวีร จันทรOโพธ์ิ

63133000974 นางสาวอริสรา เรือนแก�ว

63133000975 นางสาวชุติกาญจน บํารุง

63133000976 นายศุภกร จันทมาตย

63133000977 นางสาวสารินีย บุตรศรี

63133000978 นางสาวกัญญาภัค แสงบุญ

63133000979 นายก�องหล�า ดามาพงษ

63133000980 นางสาวปAยะรัตน ดงอุทิศ

63133000981 นางสาวพูนทรัพย สุดชาดี

63133000982 นางสาวพรพิมล ประไกร

63133000983 นายพงศปณต อินทรพรมมา

63133000984 นายเปรมบรรณา ชนะเทพา

63133000985 นางสาววิชชุตา ภูผาลัย

63133000986 นางสาวกานตสินี ป6ดไชยสงค
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63133000987 นายจิระพงศ คําภีร

63133000988 นายวาริทพงษ ภูสง<า

63133000989 นางสาวกฤษณา ทองทุม

63133000990 นายณรงคชัย ศรีสุวอ

63133000991 นางสาวจรัสดวง พัดกุดเรือ

63133000992 นางสาวมริษา จันประเทือง

63133000993 นางสาวนวลละออ ไชยวงศ

63133000994 นางสาวสุจินันท แสงศรี

63133000995 นายชยังกูร โตนา

63133000996 นางสาวเมธาวี โสวะภาสน

63133000997 นางสาวพิมพผกา คําอาจ

63133000998 นางสาวปาริฉัตร พูนศรี

63133000999 นางสาวพัชรริการ สุวรรณจันทร

63133001000 นางสาวพรศิริ สําราญบํารุง

63133001001 นายเจริญ ปราบมนตรี

63133001002 นางสาวลักขณา สวัสด์ิศรี

63133001003 นายปราโมทย พิมแพนไชย

63133001004 นางสาวพิมพสุดา พานสายตา

63133001005 นางสาวอภิญญา ชาศรีราช

63133001006 นางสาวเบญจมาศ ปุณประวัติ

63133001007 นายอนุพล จูมพลาศรี

63133001008 นายศราวุฒิ ยอดยศ

63133001009 นางสาววนาทิพ คํามาศ

63133001010 นางสาวสุภาวดี ศรีสุพัฒน

63133001011 นางสาวกวิสรา นันทสมบูรณ

63133001012 นายชัชวาล วงศเเสนสุข

63133001013 นางสาวอริสา โสภา

63133001014 นางสาวเบญจวรรณ รัตนัย

63133001015 นายภาดา ดงอามาตย
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63133001016 นางสาวศุกัญญา วารีบ<อ

63133001017 นางสาวสุดารัตน พัดกุดเรือ

63133001018 นางสิริกานต ศรีพรหม

63133001019 นางสาวอุบล ป6ญญา

63133001020 นางสาวรชตะ สุขพูล

63133001021 นายพลาธิป ประภัสสร

63133001022 นางสาวอรณี บุตรดีมี

63133001023 นางสาวทิมนภา ศรีโนนยาง

63133001024 นางสาวนันทนา อินทรักษา

63133001025 นางสาวฑิตยา มูลพิมพ

63133001026 นายชัยชาญ ร<วมศักด์ิ

63133001027 นายวัชรินทร คําภูวรรณ

63133001028 นางสาวลลิตา สร�อยโพธ์ิ

63133001029 นางสาวเบญจรัตน สังฆมณี

63133001030 นางสาววีระพร อ<างบุญมี

63133001031 นางสาวอุษณี จอมพุก

63133001032 นางสาวพรประภา ตองทศ

63133001033 นางสาวกมลชนก แก�วปAนใจ

63133001034 นางสาวนุภาพร เกษพิบูรณ

63133001035 นางเสาวลักษณ คงสมของ

63133001036 นางสาวภาพิมณ ราดไพร

63133001037 นางสาวพรพิมล ทวิพงษ

63133001038 นางสาวฉัตรสุดา นาใจรีบ

63133001039 นางสาวศิรินภา แสงจันทร

63133001040 นางสาวชนมนิภา เมตตามตะกุล

63133001041 นางสาววิภัศรา จอมคําสิงห

63133001042 นางสาวมะลิวรรณ สาระพันธ

63133001043 นางสาวอนุชตรา ทองดีนอก

63133001044 นายธันว อุปรมัย
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63133001045 นายอภิวัฒน รัตนพร

63133001046 นายนนทธวัตร เหล็กสัก

63133001047 นางสาวณัฏฐศศิ วิเศษหวาน

63133001048 นางสาวอรดี สอนศิริ

63133001049 นางสาวมัณฑนา จันทานี

63133001050 นางวันนิภา เกษทองมา

63133001051 นางสาวสุลิตา พิมพสําราญ

63133001052 นางสาววิภาษณีย จิรวัฒนสุนทร

63133001053 นางสาวเพียงรพิพรรณ สินเธาว

63133001054 นางสาวจารุวรรณ ชาดขูรู

63133001055 นายภานุพงศ จันทรอ�วน

63133001056 นางสาววราภรณ คําหงษา

63133001057 นางสาววิลาวัลย คําหล�า

63133001058 นางสาวสุดาพร สมเพ็ชร

63133001059 นางสาวทิพยาภา ปองนาน

63133001060 นายอนิวรรตน ดอนเส

63133001061 นายราชันย น�อยวิชัย

63133001062 นางสาวกัญญารัตน แสนดา

63133001063 นางสาวน้ํามนต คณะเวทย

63133001064 นางสาวมณีรัตน ปริญ

63133001065 นายสถิตย ไชยปKายาง

63133001066 นายเอกวิทย เหลืองชาลี

63133001067 นายธํามรงค เวียงอินทร

63133001068 นายธีรศักด์ิ พ<อเพียโคตร

63133001069 นายมนัสนันท เบ�านี

63133001070 นางสาวอมรรัตน ฟองฤทธ์ิ

63133001071 นางสาวศิริวิมล อ�นบุ<งค�า

63133001072 นางสาวลลิลดา วัฒนสันติพงศ

63133001073 นางสาวพิชญสินี แก�ววรรณศิลปM
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63133001074 นางสาวชลธิชา ไพรศรีกุล

63133001075 นางสาวสุกัญญา วงคอินตา

63133001076 นายกตวรรษ วันทองสังข

63133001077 นางสาวอรอนงค สาลีกงชัย

63133001078 นางสาวอธิติยา พรมตู�

63133001079 นางสาวนภาพร พิมพทอง

63133001080 นายชวัลวิทย เฮืองโหน<ง

63133001081 นางสาวกาญจนา ประวันเนา

63133001082 นางสาวเพชรลักษณ พงศพีระ

63133001083 นางสาวปาริตา ลือชาโคตร

63133001084 นางสาวประภัสสร คงแสนคํา

63133001085 นายชัชวาล ทุงจันทร

63133001086 นายอรรถพล วินทะไชย

63133001087 นายกฤษณะ สมสา

63133001088 นางสาวสุรัตนา แสนทน

63133001089 นางสาววิลานี ประทุมศรี

63133001090 นางสาวจันทรเพ็ญ มูลศรีแก�ว

63133001091 นายสุวสันต ทุนนอก

63133001092 นางสาวเจนจิรา เชิญไชย

63133001093 นางพินิตศุภา วงศเกตุ

63133001094 นางสาวรัชฎาภรณ แสนจําลา

63133001095 นางสาวณิชกานต ทองขาว

63133001096 นางสาวพัชราภรณ กองเพชร

63133001097 นายเจนณรงค อักษรณรงค

63133001098 นายชัยวัฒน เนตรภักดี

63133001099 นายพงศเทพ ภูคําวงค

63133001100 นายอรรถพล เปลื้องไธสง

63133001101 นางสาวสุภาวดี ฉลาดการ

63133001102 นางสาววารี คนล่ํา
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63133001103 นายวีระพันธ อินทรสงเคราะห

63133001104 นางสาวอมลิน อินไข

63133001105 นายธนกฤต ทิพยบุญจง

63133001106 นางสาวพรชิตา บุญลาด

63133001107 นางสาวปริศนา เครือสวัสด์ิ

63133001108 นางสาววณิชชา โคตรทา

63133001109 นายภาณุพงษ ภูมาตนา

63133001110 นายอดิศร ราชมนเทียร

63133001111 นางสาวสุวนันท ทองคํา

63133001112 นายเจนภพ ทองรักษ

63133001113 นางสาวปรุโณชา จันดาโรจน

63133001114 นางสาวนัฐลดา หนองน้ํา

63133001115 นายจักรพงศ ใหม<ชุม

63133001116 นายวุฒิกรณ ไชหงษา

63133001117 นายธนกิจ เจียงวิเศษ

63133001118 นางสาวสุภาพร สติดี

63133001119 นางสาวกัญญารัตน นีลานาด

63133001120 นางสาวลัดดาวัลย แสงระพี

63133001121 นายอรรถพร บัวระบัน

63133001122 นายณัฐพล สายหล�า

63133001123 นางสาวอรัญญา ชมภูวิเศษ

63133001124 นางสาวจารุวรรณ ป6ญจศิลปM

63133001125 นางสาวกอรปกานต กาศเกษม

63133001126 นางสาววศินี นามมูล

63133001127 นางสาวอรสา จันทรศรี

63133001128 นางสาวจิตโสภา แสนบัว

63133001129 นางสาวศุภศิริศศิธร ศรีสวัสด์ิ

63133001130 นางสาวอมรรัตน ทองทิพย

63133001131 นางสาวปรางทิพย ร<มซ�าย
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63133001132 นายพิชXุตม สวดประโคน

63133001133 นายธนกร ศรีบัณฑิต

63133001134 นายปรเมทร โพธ์ิแสง

63133001135 นางสาวพัชรินทร พละไชย

63133001136 นางสาวฐิจิกานต ภักด์ิสอนิสิทธ์ิ

63133001137 นางสาวเบญจวรรณ หีบแก�ว

63133001138 นายอานนท บุญโนนแต�

63133001139 นายพันธศักด์ิ พลสุวรรณ

63133001140 นางสาวอมลณัฐ หล�าแก�ว

63133001141 นางสาวเพชรลดา ใจมา

63133001142 นางสาวธิดารัตน ศรีเมือง

63133001143 นายพณัฐกานต จุฑาศรี

63133001144 นางสาวอัมพร ทัดภูธร

63133001145 นางสาวสุภาภรณ พุฒพวง

63133001146 นางสาวพรพิมล ซองเหล็กนอก

63133001147 นางสาวธนัญญา ใยวังหน�า

63133001148 นายกิติพงษ บารนารด

63133001149 นางสาวโศรยา แจ<มวรรณ

63133001150 นายชนมณวัฒน หน<ายครบุรี

63133001151 นายไพรวัลย สังขชํานาญ

63133001152 นางปAยดา พรมเผ<า

63133001153 นายวีรวัฒน ศึกษาจิตร

63133001154 นางสาวอรวรรณ รัตนสมบูรณ

63133001155 นางสาววาทิวรรณ แก�วพิกุล

63133001156 นางสาวภณิตา ตาไข

63133001157 นางสาวนิตยา แสงหวาน

63133001158 นางสาวอินธุอร สีชัยป6ญหา

63133001159 นางสาวหทัยรัตน แสนประสิทธ์ิ

63133001160 นางสาววิภาภรณ ศรีคุณ
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63133001161 นางสาวกมลทิพย โคตะมะ

63133001162 นางสาวประวีณา ยุบลไสย

63133001163 นางสาวอําไพร แสงภารา

63133001164 นายศุภกรณ จุรีมาศ

63133001165 นางสาวประภาพร ภูวาดสาย

63133001166 นางสาวนันทัชพร ประทิพยอาราม

63133001167 นางสาววิภารัตน เสนานิมิต

63133001168 นางสาวเอมมิกา โยงรัมย

63133001169 นายยุรนันท กุญชะโมรินทร

63133001170 นายสมพร เหลาเพ็ง

63133001171 นายศุภกร แก�วคําหาญ

63133001172 นางสาวจุฑาทิพ ชัยเพชร

63133001173 นางนิธินันท ศรีภูไพร

63133001174 นางสาวสุภัคจิรา กาละมุล

63133001175 นายนันทวัฒน สุวรรณศรี

63133001176 นายพงศพล พรหมแสนวิเศษ

63133001177 นางสาวธัญญา ภูผาพลอย

63133001178 นางสาววิภาดา ประยงคเพชร

63133001179 นางเด<นนภา ฮมแสน

63133001180 นายนันทวัฒน แฝงฤทธ์ิหลง

63133001181 นางสาวอัญชลี ภารสําเร็จ

63133001182 นางสาวประภัสสร ม<วงนาสอน

63133001183 นางสาวพจมาน มูลหา

63133001184 นายสุเมธา ก�อนทอง

63133001185 ว<าที่ร�อยตรีเตชินท โพธ์ิศรี

63133001186 นางสาวพรณิชา บุญเทพ

63133001187 นางสาวเทวิกา ยุงทอง

63133001188 นางสาวศิรินภา ดาศรี

63133001189 นางสาวสุภาวรรณ ระดากรณ
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63133001190 นางสาวอัญชริญา คําปาน

63133001191 นางสาวอุบล แสงโยธา

63133001192 นายศิวาวุธ ศรีน�อย

63133001193 นางสาวปาริชาติ ศรีสุธรรม

63133001194 นางสาวอนุธิดา ประสิทธ์ิอ�น

63133001195 นางสาวรัตนาพร แสวง

63133001196 นางสาวภานุมาศ เพ็งธรรม

63133001197 นายอนุวัฒน เศรษฐจันทร

63133001198 นายนิวัฒน ใจจุณ

63133001199 นายสุประวัติ ขาวลา

63133001200 นางสาวจิราพร ใจซ่ือ

63133001201 นายธงชัย บัวระภา

63133001202 นายธีรพงษ อินจันทรา

63133001203 นางสาวภัทรวิจิตรา แพร<ศรีสกุล

63133001204 นายนุภาสิทธ์ิ ป6ตติสัย

63133001205 นายภัทรเชษฐ ไกรคุที

63133001206 นางสาวขนิษฐา ศรีวิชัย

63133001207 นายนัฐวุฒิ ภักดีผล

63133001208 นางสาวปาจรีย ชัยมงคล

63133001209 นายกิจฐิภัค ศรีชมภู

63133001210 นางสาวนฤมล ชาติวิเศษ

63133001211 นางสาวนัทธมน เลิศอุดมโชค

63133001212 นายภูมินทร ศุภวุฒิ

63133001213 นางสาวทิพยธัญญา สุขมา

63133001214 นางสาวน้ําฝน มุงคุณ 

63133001215 นางสาวอัจฉรา หล�าอามาตย

63133001216 นางสาวพัชราภรณ พลโฮม

63133001217 นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน

63133001218 นางสาวดอกรัก ปAYนนาง
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63133001219 นางสาวระพีพร ศิริคะเณรัตน

63133001220 นายกิจเจริญ สาชนะโสภณ

63133001221 นางสาวชูกมล โคช<วย

63133001222 นางสาวอรุณลักษณ พานิช

63133001223 นางสาวอุรวรา ประทุมมี

63133001224 นางสาวจันทกร แถนสีแสง

63133001225 นางสาวสุภัทธิรา คงนาวัง

63133001226 นางสาวพิมนิภา เสมาเพชร

63133001227 นางสาวอารยา ศรีชะตา

63133001228 นางนริสรา อ<อนละม�าย

63133001229 ว<าที่ร.ต.หญิงภาวิณี พรมสาสน

63133001230 นายจิรัฏฐ แสงลา

63133001231 นางสาววัลวลี ป6ดสําราญ

63133001232 นางสาวปภัสรา บุญรินทร

63133001233 นางสาวอภัสรา ฉิมมา

63133001234 นางสาวชนัญชิดา โนนแดง

63133001235 นางสาวทิพยพาพร ภูมิสะอาด

63133001236 นางสาวประภัสสร พิลา

63133001237 นางสาวผุสชา แก�วลอยมา

63133001238 นางสาวธิดารัตน ชมจุมจัง

63133001239 นางสาวพิรนันท แดนจอหอ

63133001240 นายพิชิตพล ปาระภา

63133001241 นางสาวรัตยาภรณ สมบูรณพันธ

63133001242 นางสาวอารยา ดรบุญล�น

63133001243 นางสาวพรวิภา กุลฉัตรพิภัทร

63133001244 นางสาวศศิวิมล ศรีกกโพธ์ิ

63133001245 นางสาวกัญญารัตน ศรีไชป6ญหา

63133001246 นางสาวตรีรัตน ตะโคตร

63133001247 นางสาวภิญญาภัทร จรุณราช
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63133001248 นางสาวกุนทิดา บริบูรณ

63133001249 นายสุกฤษฎ์ิ ทาหะพรหม

63133001250 นายอันเดรียส คลีม�าชคา

63133001251 นางสาวสมฤดี คนบํารุง

63133001252 นางสาวสุปราณี โพธ์ิหล�า

63133001253 นางสาวปAยวดี ผุยสี

63133001254 นางสาวปานณิกา เสนาสุนทร

63133001255 นางสาวจันทมณี สมนอก

63133001256 นายชาติรพี สุวรรณเลิศ

63133001257 นางสาวภัคจิรา เตวิชพงศ

63133001258 นางสาวสุภารัตน การคิด

63133001259 นางสาวภัชธีญา รินตTะมา

63133001260 นางสาววิภาดา โพธ์ิสาวัง

63133001261 นางสาวพรธิวา สุปะโก

63133001262 นางสาวศศิวิมล ฟHาร<มขาว

63133001263 นางสาวศศิวิมล ยาโย

63133001264 นางสาวยุวดี จันทะสิงห

63133001265 นางสาวสุภารัตน ไชยสงคราม

63133001266 นางสาวเด<นนภา มะกา

63133001267 นางสาวฐิตาพร หนูพันธO

63133001268 นายทรงยศ เทพสิทธา

63133001269 นางสาวเอริสา ภูงามเงิน

63133001270 นางสาวจิระนันท พันธเดช

63133001271 นางสาวป6ทมพร วรรณพงษ

63133001272 นางสาวพรสุดา ทนทาน

63133001273 นางสาวจุฑาทิพย คําถาเครือ

63133001274 นายพอพงศ กาบเกษร

63133001275 นางสาวปาริฉัตร สีดํา

63133001276 นางสาวศศิลดา ภาษีภักดี
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63133001277 นายกําชัย ศิริชมภู

63133001278 นางสาวปาลภัทร ชาดี

63133001279 นางสาวศิริลักษณ บัวนาค

63133001280 สิบเอกอนิวัฒน แสงนาค

63133001281 นางสาวเสาวนีย ภูมิลุน

63133001282 นางสาวนิภาพร แสนเข็ม

63133001283 นางสาวจุฑามาศ โกสีรารัตน

63133001284 นางสาวนัฐกานต ป6ตติสัย

63133001285 นางสาวปAยะพร พรศรี

63133001286 นางสาวกฤษณา สมอเขียว

63133001287 นายพูนสิน จําเริญรักษ

63133001288 นางกัญญาภัค ลามุล

63133001289 นางสาวชิตาพร ถิตยสมบูรณ

63133001290 นางสาวกฤตยา พาคํา

63133001291 นางสาวนัดดาพร โชคมงคลธรรม

63133001292 นางสาวพิชชาพร ประจําตน

63133001293 นางสาวญาณกร ขามประไพ

63133001294 นายธนกร เสนาเทพ

63133001295 นางสาวนฤมล ลีโคกกลาง

63133001296 นางสาวนิชาภา เสตะบุตร

63133001297 นายกฤษกร กิจพฤกษ

63133001298 นางสาวชฎาพร กลิ่นสอน

63133001299 นางสาวขวัญตะวัน คําเหลา

63133001300 นายคมสันต แต�มสีคาม

63133001301 นายปAยวัฒน หัตถินาท

63133001302 นางสาวใหม<วิภา ทิพยสุวรรณ

63133001303 นายเพชรไพรสันต จันทลา

63133001304 นางสาวสุพิชญา เจริญชัย

63133001305 นางสาวจันทกานต อ<วมม่ัน
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63133001306 นางสาววิภาวดี อรรควงษ

63133001307 นางสาวดิศราพร ขานอัน

63133001308 นายสง<า ชมภู<

63133001309 นายจิรายุ ไชยโคตร

63133001310 นางสาวปาหนัน ปลัดจ<า

63133001311 นางศตนันท นิลใบ

63133001312 นางสาวเพชรรัตน ธุระธรรม

63133001313 นางสาวหนึ่งฤทัย เฮ�าประมงค

63133001314 นางสาวพิทยารัตน ภูมิประสาท

63133001315 นางสาวนิลุบล ตาอุดม

63133001316 นายพรชัย พรไธสง

63133001317 นายชยางกูร ลิ้มพานิช

63133001318 นายปรียะสิทธ์ิ หาญมาก

63133001319 นางสาวสุรินภรณ จําปาวะตะ

63133001320 นายปอนชัย กุลสุวรรณ

63133001321 นายกิตติศักด์ิ เย็นศิริ

63133001322 นางสาวมริสา แก�วจินดา

63133001323 นายกรณ วงษสงคราม

63133001324 นางสาวปAยะนุช เอี่ยมสอาด

63133001325 นางสาวปAยวรรณ คําหาญ

63133001326 นางสาวกุลนิดา คําชาย

63133001327 นางสาวสุภาพร เชิงหอม

63133001328 นายกิตติธร สายธนู

63133001329 นางสาวชุติมา บรรณารักษ

63133001330 นางสาวปรียาพร ศืOลาเหลือง

63133001331 นางสาวอุษณา ศรีสารคาม

63133001332 นางสาวสุชานาฎ ภูงามเขียว

63133001333 นางสาวอลิศรา ภูผิวโคก

63133001334 นางสาวพริมา ตระกูลสันติรัตน
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63133001335 นางสาวสุป6ญญา มูลตรีภักดี

63133001336 นางสาวเนตรพิศ โคกม<วง

63133001337 นางสาวทรรศนมล ทองกาสี

63133001338 นายพงษกร ชมภูแสน

63133001339 นางสาวภัทรสุดา พรวญเจริญ

63133001340 นางสาวสุชาดา สุมหา

63133001341 นางสาวปนัดดา ทองลาย

63133001342 นายสุปกาณฑ ชมภูสว<าง

63133001343 นางสาวคณิศร ปูKลือลา

63133001344 นางสาวรัตนาภรณ จันทะหมุด

63133001345 นางสาวสาธิตา วงษาบุตร

63133001346 นางสาวศิรินัฐ สมสาร

63133001347 นายณัฐวุฒิ หมู<หัวนา

63133001348 นายอภิสิทธ์ิ ฤทธิมนตรี

63133001349 นางสาวกมลวรรณ ฟองฟูม

63133001350 นางสาวสุรีรัตน คนเพียร

63133001351 นางสาวเจTะซูใบดTะ มะเลาะ

63133001352 นางสาวนภัสสร ภูผาหลวง

63133001353 นางเบญจพร ปHอสิงห

63133001354 นายธนพิสิษฐ ทาพา

63133001355 นางสาววราภรณ ซ�อนหา

63133001356 นางสาวชมพูนุช อุดมบุญ

63133001357 นางสาววาเลน ตุ�มชู

63133001358 นางสาวอนงควดี วงษโก

63133001359 นางสาววรรณพร สมโสภาพ

63133001360 นางสาวนภัสกร พิมพพงษ

63133001361 นายยศรัญ นรินยา

63133001362 นายอรรถสิทธ์ิ สมบูรณ

63133001363 นายธนากร สุ<มมาตย
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63133001364 นายวุฒิเดช ตันเจริญ

63133001365 นางสาวณัฐธิกานต มาเมือง

63133001366 นางสาวธัญพิชชา ตุ<นภักดี

63133001367 นางสาวสุธาสินี เรืองแหล�

63133001368 นางสาวกมลวรรณ พรมมาสม

63133001369 นางวิลาวรรณ ศรีธานี

63133001370 นายสุทธิพงษ ใจคุ�มเก<า

63133001371 นายภัคพล มะหังสา

63133001372 นางสาวธนิสรา จันทรเพ็ง

63133001373 นางสาวอภิญญา ผ<านวงษ

63133001374 นางสาวอัญชลี พันโภคา

63133001375 นายเฉลิมเกียรติ ขจัดพาล

63133001376 นางสาวกันติชา มูลคร

63133001377 นายนัฐวุฒิ ราชบุตร

63133001378 นายจตุรงค แก<นโท

63133001379 นางพิกุลทอง เหล็กยัง

63133001380 นางสาวสุพรรณี สีแสง

63133001381 นายสุรสิทธ์ิ ปามี

63133001382 นางสาวนรมน มูลไธสง

63133001383 นายสิทธิชล บัวขาวจันทรเพ็ญ

63133001384 นางพรนภา ศุภฤกษชัยศร

63133001385 นางสาวโรสมีนา มะรือสะ

63133001386 นางสาวอังสนา ศรีสุธรรม

63133001387 นายกิตติภพ ดรกันหา

63133001388 นางสาวปยุดา เหล<ามูล

63133001389 นางสาวจิตรา จันทรเต็ม

63133001390 นางสาวสุกัญญา คะลา

63133001391 นางสาวกวิสรา กาบไกรแก�ว

63133001392 นางสาวอรดี วงคดินดํา
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63133001393 นางสาววิภาพร ภูแดนแถว

63133001394 นางสาวนฤมล อรุณปรี

63133001395 นางสาวอรอุษา ไชยณรงค

63133001396 นายเกรียงไกร แก�วขอนแก<น

63133001397 นางสาวณัฐกานต รัตนโกเมศ

63133001398 นายหนึ่งนที สุริรักษ

63133001399 นางสาวปนัดดา กลิ่นเทียน

63133001400 นายวีรวัฒน บุตรใส

63133001401 นางสาววทัญญา สุทธิธรรม

63133001402 นางสาวรุ<งนภา ย่ิงกําแหง

63133001403 นางสาวพัชรกานต มามิดา

63133001404 นายณัฐพงษ พานิล

63133001405 นางสาวอุษณีย เบญจประยูรศักด์ิ

63133001406 นางสาวเกสรา กุลฉวะ

63133001407 นายภัทรพงศ มัจจุปะ

63133001408 นางสาวชนากานต พิมพขันธ

63133001409 นางสาวเสาวภา เหมือดไธสง

63133001410 นางสาวจิราพร พุทธรรมมา

63133001411 นางสาวพรสุดา แก�วโบราณ

63133001412 นางสาวศศิธร อนุญาหงษ

63133001413 นางสาวสุฑาทิพย เกิดสมบูรณ

63133001414 นางสาวรัตติกร เกษมเมือง

63133001415 นางสาวทอฝ6น ชัยะบุตร

63133001416 นางสาวบุษกร เข�าใจการ

63133001417 นายปติวัฒน สาหร<ายแย�ม

63133001418 นางสาวณัฐภรณ อัปมะโน

63133001419 นางสาวสุภากร ยาย<อ

63133001420 นายศุภณัฐ ศรีโบราณ

63133001421 นางสาวหนึ่งฤทัย เร<งรัด
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63133001422 นางสาวณฐพร สาระรัตน

63133001423 นางสาวสุวนันท บุญคง

63133001424 นางสาวเกวลิน ประเสริฐสุข

63133001425 นางสาวพิมนภา โทแหล<ง

63133001426 นางสาวนันทิตา ก�อนคํา

63133001427 นายชรินทร มาตรา

63133001428 นางสาวจันทพร เทียงคาม

63133001429 นายรัชชานนท เคนชมภู

63133001430 นางสาวจิตราพร พันโภคา

63133001431 นางสาวชนิตา คําธิวงค

63133001432 นางสาวกัญจณา เลิศอุทัย

63133001433 นางสาวสลิล ทิพย สุขสวัสด์ิ 

63133001434 นางสาวชนันธร กระจ<างจิตร

63133001435 นางสาวชุลีพร ก�ามสันเทียะ

63133001436 นางสาววินันท ชาวงษ

63133001437 ว<าที่ร�อยตรีหญิงมธุรส ภาระโท

63133001438 นางสาวบุษบง โยเหลา

63133001439 นางสาวจิราภรณ หลวงแก�ว

63133001440 นางศิริพร หอมวัน

63133001441 นายเทวินทร ฉวีวงศ

63133001442 นางสาวอทัยกาญ เพียขันธ

63133001443 นางสาวนุชจรี พันธฤทธ์ิ

63133001444 นางสาวณัฐชา ป6Vนชูศรี

63133001445 นางสาวพินิจตา ห�วยทราย

63133001446 นางสาวชลดา บุญแสน

63133001447 นางสาวจินตหรา ดอนโหน<งชา

63133001448 นางสาวสุดารัตน ด�วงคําจันทร

63133001449 นายปฏิภาณ ก�านจักร

63133001450 นางสาวอัจฉรียาพร แก�วกัลยา
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63133001451 นางสาวภาวิตา อ<อนสุด

63133001452 นางสาวนันทิดา ว<องไว

63133001453 นางสาวเกตุแก�ว อัศวภูมิ

63133001454 นายสยาม ศรีทอง

63133001455 นายอภิชาติ โพธิสาร

63133001456 นายศักดินันท เหล<าเงินทอง

63133001457 นางสาวเพชรดา พาโนนเขวา

63133001458 นางสาวเมธิญา หัดทอง

63133001459 นางสาวกัญญาณัฐ เพียกคะ

63133001460 นางสาวนุชจิรา ลุ<มนอก

63133001461 นางสาวปAยะนันท พวงพ่ี

63133001462 นางสาวศยามล พิมพบูลย

63133001463 นางวัชราภรณ เอี่ยมสูงเนิน

63133001464 นางสาวศิรัญญา วรพันธ

63133001465 นายปริญญา ลาภบุญเรือง

63133001466 นางสาวอรนุช นามบุดดี

63133001467 นางสาวศศิธร บุตรดา

63133001468 นางสาวบุณยาพร วงษาพล

63133001469 นางสาวเบญจพร สิงธรรม

63133001470 นางสาวอุษณีย ผึ่งบัว

63133001471 นางสาวชรินทรทิพย ชานไธสง

63133001472 นายเกียรติศักด์ิ พงษพุทธา

63133001473 นางสาวประภัสสร อุดมพษ

63133001474 นายกรมิษฐ บุญอภัย

63133001475 นายวิทยา แก�วกัลยา

63133001476 นายเอกเจริญ ประชุมฉลาด

63133001477 นายอนันต สีเสนซุย

63133001478 นางสาวกันตพิชญ เชียรประโคน

63133001479 นางสาวรุ<งรัตน กมลเมือง
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63133001480 นางสาวสุพัตรา จําปาน�อย

63133001481 นางวิภา ศรีเกิน

63133001482 นางสาววิสสุตา บุญทา

63133001483 นางสาวปาริฉัตร ชัยมาตย

63133001484 นางสาวพรรณทิพย แก�วสุระ

63133001485 นางสาวพัทธชนก เชาวนชื่น

63133001486 นายนิวัชพล เทพาลุน

63133001487 นายอรรถพงษ สุ<มมาตย

63133001488 นายอาณาวิน ใจเย็น

63133001489 นางสาวณัชชลิดา ไสยฮาตวงษ

63133001490 นายพัฒนธีร บุดดา

63133001491 นางสาวธัญญาภรณ แก�วเฮือง

63133001492 นางสาวลลิตา เหล<าโกทา

63133001493 นางสาวพิมประภา ตะโน

63133001494 นางสาวศิริพร จําปาสิงห

63133001495 นายกัณตณภัท ผิวเหลือง

63133001496 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีคงเพชร

63133001497 นายศักด์ิสิทธ์ิ อรัญโชติ

63133001498 นางสาวนิยตา ละลี

63133001499 นายไพฑูรย ขันธรรม

63133001500 นายพิชยพงษ โพธิกุดสัย

63133001501 นางสาวทิมลักษณ สมนิล

63133001502 นายตรีเพชร นาแถมทอง

63133001503 นายธนภัทร บุญต<อ

63133001504 นางสาวภัคภร วัฒนาสถาพร

63133001505 นางสาวเอมมิกา เสริมกลาง

63133001506 นางสาวอรอนงค พลเย่ียม

63133001507 นายวิรุด กุลนอก

63133001508 นางสาวกฤษณา พันธัง
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63133001509 นางสาวนริศรา ครองเคหา

63133001510 นางสาวมัญชุพร พรประทุม

63133001511 นายปริญญา สิทธิศักด์ิ

63133001512 นางสาวนาถยา วุฒิพันธ

63133001513 นายภาณุวัช สกุลไทย

63133001514 นางสาวกมลพร แสงทับทิม

63133001515 นายอิทธิพล บุตรวงษ

63133001516 นางสาวนาฎอนงค ป6ถพี

63133001517 นายมานะศักด์ิ วิริยาชีวกิจ

63133001518 นายวีรยุทธ เย�ยกระโทก

63133001519 นางสาวอัจฉรา สุขรัตน

63133001520 นางสาวธันยพร พรมแพง

63133001521 นางสาวรจนา ลาโภ

63133001522 นายอานนท สุวรบุตร

63133001523 นางสาวมลฐิชา อุ<นแก�ว

63133001524 นางสาวสุธิตษา แสบงบาล

63133001525 นางสาวสุกัญญา อารมยดี

63133001526 นางสาวกิจติมา ภูมิฐาน

63133001527 นางสาวธนาพร ศิรินาโพธ์ิ

63133001528 นางสาวสุภาวดี จังโกฏิ

63133001529 นางสาวสุดารัตน กมลอิงค

63133001530 นางสาวอัญชลีกร วงศจรัสกุล

63133001531 นางสาวชฎาพร ไชยชาญ

63133001532 นายภานุพงษ พลเย่ียม

63133001533 นางสาวธัญญวดี อินอ<อน

63133001534 นางสาวจุฑาทิพย เสมเหลา

63133001535 นางสาวพัชรี ไชยชมภู

63133001536 นายอาทิตย จําปานวน

63133001537 นางสาวดวงเดือน พรมพยอม

หน�า 53 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133001538 นางสาวปณตภรณ จงรั้งกลาง

63133001539 นางวรรัตน วงษอนันท

63133001540 นางสาวนริศรา ภูวนารถ

63133001541 นางสาวอภิญญา คําสา

63133001542 นางสาวสิราวรรณ แร<มี

63133001543 นายป6ณยวัฒน ชิณช�าง

63133001544 นายอภิรักษ บุญหลัง

63133001545 นางสาวจิราพร บุญยู�

63133001546 นางสาวนัทรีภรณ นาคะอินทร

63133001547 นายธีรพัฒน ภูวาดเขียน

63133001548 นางสาวจริยา ดวงศรี

63133001549 นางสาวจิตราพร อาษาจิตร

63133001550 นางสาวปราณวลี ต�ายบุญเทียง

63133001551 นางสาวทัชญติญา เรืองศิริ

63133001552 นางสาวกัญญาณัฐ โพธ์ิคํา

63133001553 นางสาวจิราภรณ อินทะวัน

63133001554 นางสาวพีรดา พรมจมร

63133001555 นางสาวฐิติพร มุ<งดี

63133001556 นางสาวศกลรัตน จาบไชยภูมิ

63133001557 นางสาวปริเยศ โทษาธรรม

63133001558 นายอโณชา ยายืน

63133001559 นางสาวอัญชลีรัตน ภูนาชัย

63133001560 นายอดิศร รินไธสง

63133001561 นางสาวฐิติยา บุญพรหมมา

63133001562 นางสาวนุชาวดี บุญเลิศ

63133001563 นายปริญญา บุญสวัสด์ิ

63133001564 นางสาวยุพาพรรษ พลวิชิต

63133001565 นางสาวพัชรินทร เชื้อภักดี

63133001566 ว<าที่ร�อยตรีหญิงพิมพพจี บางประอินทร
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63133001567 นายอิศรา สุขสุวรรณ

63133001568 นางสาววรัญญา อุทา

63133001569 นายชาดา เหลาเป

63133001570 นางสุพรรษา สีสุทะ

63133001571 นางสาวนิติภาพร เก<งสาร

63133001572 นางสาวมัลลิกา พิลากุล

63133001573 นางสาวขวัญจิรา พาดี

63133001574 นางสาวปAยะรัตน เดชแพง

63133001575 นายวัชรวรงค เดชศิริ

63133001576 นางสาวจิรัชยา เลาวัณยศิริ

63133001577 นางสาวแพรวพรรณ สุทธิดี

63133001578 นางวิลาวัลย นาพันธโสภา

63133001579 นางสาวมยุรี พลสามารถ

63133001580 นายจตุพล อินทรโพธ์ิสม

63133001581 นางสาวกมลทิพย จันทรแสง

63133001582 นางสาวสุดารัตน อินสาน

63133001583 นางสาวสุรีรัตน อุดม

63133001584 นางสาวกชภร ภัทรประเสริฐ

63133001585 นางสาวณัชชา นรทศ

63133001586 นางสาวณพอาภา กระบวนศรี

63133001587 นางสาวปาริฉัตร ศัพเสนาะ

63133001588 นายดลมินทร ทองนาค

63133001589 นางสาวยศวดี แก�วพรหม

63133001590 นางสาวพจชนก ศรีสมบัติ

63133001591 นางสาวเต็มดวง นาคมาก

63133001592 นางสาวสมาพรรณ ธํารงทรัพย

63133001593 นายอนุวัฒน ภูยืด

63133001594 นางสาวนฤมล วงศจันทร

63133001595 นางสาวสุคนธา บาลุน
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63133001596 นายวีระศักด์ิ นาหนอง

63133001597 นางสาวสุวิภา สีดอนเตา

63133001598 นางสาวพรรณนิภา สารเหล็ก

63133001599 นายชัยวัฒน บุญเปล<ง

63133001600 นางสาววนัสนันท กองอุดม

63133001601 นางสาวกุลธรา ยาฟอง

63133001602 นางสาวหทัยรัตน เหล<าประทุม

63133001603 นายนิรมิต พลเรือง

63133001604 นางสาวเกตุนภา เลิศสูงเนิน

63133001605 ว<าที่ร�อยตรีสุระศักด์ิ เต็มวงษ

63133001606 นางสาวจุลลดา แสวงเพชร

63133001607 นางสาวจีรภา คุ�มญาติ

63133001608 นางสาวหรรษมน ชาไข

63133001609 นางสาวจุฑามาศ กุมภิโล

63133001610 นางสาวกรองทอง แปะแนะ

63133001611 นางสาวพวงชมพู ตะวงษา

63133001612 นางสาววารุณี กันยาประสิทธ์ิ

63133001613 นางสาวพัชรินทร ศิริ

63133001614 นายสันติ โพธ์ิสลาย

63133001615 นางสาวจิราพร กลิ่นแก�ว

63133001616 นางสาวอรนุช ชัยกัณหา

63133001617 นายวรากร ทิศนาม

63133001618 นายเอกพงษ สุภาพ

63133001619 นางสาวชวัลพัชร สุวรรณวงค

63133001620 นางสาวกนกกาญจน พันกะนก

63133001621 นางสาวสุกัญญา บุปะปา

63133001622 นางสาวเกล็ดไพลิน อังกาพย

63133001623 นางสาวชนัญธิดา สุริโย

63133001624 นางสาวศศิวิมล ตลับนิล
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63133001625 นางสาวธีราภรณ ชินอาด

63133001626 นางสาวพัชราภรณ ลุนหล�า

63133001627 นางสาวรพีพรรณ วันนู

63133001628 นายวุฒิชัย สมพรผาสุข

63133001629 นางสาวกัลยรัตน ต้ังใจแท�จริง

63133001630 นางสาวชุติพร หวานนอก

63133001631 นายศุภชัย สมสาย

63133001632 นางสาวกัลยารัตน พันเดช

63133001633 นายวีรศักด์ิ ชาติท<าค�อ

63133001634 นายพิศาล เพลียสันเทียะ

63133001635 นายรัฐภูมิ วนาพันธพรกุล

63133001636 นายพิจิตร วงศพันธ

63133001637 นางสาวศริยา สาคร

63133001638 นางสาวชลธิดา แก�วตา

63133001639 นางสาววิจิตรา ภูกาบเพชร

63133001640 นางสาวอริศรา พรหมดวง

63133001641 นางสาวชลิตราพรรณ เกษภัยศรี

63133001642 นางสาวอุบลรัตน ต�นพุฒ

63133001643 นางสาววราภรณ ดลเจือ

63133001644 นางสาวน้ําฝน ทูลนันตา

63133001645 นางสาวนธภร ไชยธรรม

63133001646 นางสาวศิริอร ส<วยนนท

63133001647 นางสาวสุนิศา ธ.น.ดี

63133001648 นางสาวหัทยา ไชยเขียว

63133001649 นางสาววิชุดา สุภักดี

63133001650 นางสาวภิรมยา บุผาลา

63133001651 นางสาวชาณัฐดา มูลแก<น

63133001652 นางสาวสุคนธ ใยลีอ<าง

63133001653 นางสาวกนกวรรณ จันทรมหา
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63133001654 นายกุลโชติ ภูแซมโชติ

63133001655 นางสาวปAยนุช หนูเสน

63133001656 นางสาวอุทุมพร ทุมสงคราม

63133001657 นางสาวกมลวรรณ คุมสุข

63133001658 นางสาวชุติมณฑน ติยะธะ

63133001659 นางสาวหทัย บํารุง

63133001660 นายอภิวัฒน ฤทธิแสน

63133001661 นายใจเพชร สุป6ญบุตร

63133001662 นายวรภพ โพนคําหล

63133001663 นางสาวสุนิตตา หม่ืนไธสง

63133001664 นางสาวพัชรินทร พรมดอนก<อ

63133001665 นายนิพพิชฌน โพธ์ิชัย

63133001666 นางสาวภัทรลดา สาพิมาย

63133001667 นายนิรวิทย สุโคตร

63133001668 นายอินทัช ลิ้มไพบูลย

63133001669 นางสาวเบญจมาศ เรืองคํา

63133001670 นางสาวพัสราพร บุตรนอก

63133001671 นายจักรรัฐ บุ<นวรรณา

63133001672 นางสาวอภิญญา อินอุ<นโชติ

63133001673 นางสาวกานตธิดา คําลือวงค

63133001674 นางสาวอัษฎาพร หมอกชัย

63133001675 นางสาวพร�อมพรรณ เงินดี

63133001676 นางสาวตวงรัตน รัตนพินิจ

63133001677 ว<าที่ ร.ต.พงศเทพ ทรงคาศรี

63133001678 นางสาวอารียา ดวงจําปา

63133001679 นางสาวพลอยกนก พิมพสุด

63133001680 นางสาวรุ<งนภา แทนหา

63133001681 นายธนากร ชาธิพา

63133001682 นางสาวกชกร ศรีขัดเค�า
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63133001683 นางสาวอรพิน ชนะศึก

63133001684 นางสาวธมลวรรณ ฝ6Vนหลี

63133001685 นางสาวสุธิดา  ิผิวขม

63133001686 นายกิตติพงษ สวัสด์ินาที

63133001687 นายชาญชัย จันทะเสน

63133001688 นายคติพจน นนทบุตร

63133001689 นายจิรวัฒน คําศิริ

63133001690 นางสาวธัญญรัตน เพ็ชรพันธุ

63133001691 นายนพพร พูลพิพัฒน

63133001692 นางสาวนุษบา มูลอัต

63133001693 นายศักด์ิดา สาระนันท

63133001694 นางสาวนฤมล ภิญโญธรรมากร

63133001695 นางสาวพิกุลแก�ว สุตาวงคื

63133001696 นางสาวอาทิตยา แต�เจริญ

63133001697 นางสาวสายฝน สังขเจริญ

63133001698 นางสาวณัชชา พลอยสมุทร

63133001699 นายฉัตรชัย โอดลี

63133001700 นางสาวจันทรัตน เดชธงไชย

63133001701 นางสาวเอ็นดู สุขแป

63133001702 นางสาวชนิดา จันทะบุตร

63133001703 นางสาวราณี สุดดี

63133001704 นางสาวสุนิสา สุภักดี

63133001705 นางสาวสุธีมนต นาพลจันทร

63133001706 นายวีระยุทธ วรรณชาติ

63133001707 นางสาวไอลดา ตะนัน

63133001708 ว<าที่ร�อยตรีดนัย คีตธารา

63133001709 นางสาวจุฬาทิพย น�อยหา

63133001710 นางสาวนิตย บดดานาง

63133001711 นายธีรวุธ สุภาพันธ
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63133001712 นางสาวเสาวลักษณ เนธิบุตร

63133001713 นางสาวกันธิชา ไทยเลี้ยง

63133001714 นางสาวยุวดี พันธุชิน

63133001715 นางสาวชลธิชา บุญนา

63133001716 นางสาวอัจฉรา หาฉวี

63133001717 นายอนิรุต นนทศิลา

63133001718 นางสาวกัญญาภัทร อุดมลาภ

63133001719 นางสาวดวงฤทัย สวรรคทอง

63133001720 นายศราวุธ วิจิตขะจี

63133001721 นางสาวแพรพรรณ สอนดี

63133001722 นายครุศาสตร ศาลารักษ

63133001723 นายอัมรินทร เหล<าบัวดี

63133001724 นางสาวชุติกาญจน พยัคฆะ

63133001725 นางสาวกัลยาภรณ ศรีชัยแสง

63133001726 นายสรวิศ ขันทองคํา

63133001727 นางสาวนริสรา คนสูง

63133001728 นายปรัชญา กุยแก�วพะเนา

63133001729 นางสาวนฤมล อินทรบัวทอง

63133001730 นางสาวศศิธิดา สมศรีโย

63133001731 นางกรกมล เติมสุข

63133001732 นายณัฐวัตร ย�อมสี

63133001733 นางสาวมณีรัตน สมทิพย

63133001734 นางสาวรัชนีกร ร<มวาปP

63133001735 นายนนทกาน อนันทวรรณ

63133001736 นางสาวธนมัย สุขสําโรง

63133001737 นายธีรพงษ อาจศึกษา

63133001738 นางสาวสุชาวดี วงษภักดี

63133001739 นางสาวกัญญาภัค เอื้องกุศล

63133001740 นายป6ณณธร โคตรสมบัติ
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63133001741 นางสาวอรวรรณ ภักดี

63133001742 นางสาวปรียานุช ฉลองบุญ

63133001743 นางสาวอรอุมา นามชารี

63133001744 นางสาวอนุชชิดา จันทสา

63133001745 นางสาวกชกร ภูมิศรี

63133001746 นายอาทิตย กาหลง

63133001747 นางสาวณัฐฐาพร จิตรดี

63133001748 นางสาวกาญจนา กล�าหาญ

63133001749 นางสาวอารีรัตน มีอุดหนุน

63133001750 นางสาวธีรกานต โกษา

63133001751 นางสาวนวัตมน จันทะภา

63133001752 นางสาวจตุรพร ใจแจ�ง

63133001753 นางสาวฑิฆัมพร หาญสุริย

63133001754 นางสาวชาลินี โพธ์ิสาย

63133001755 นางสาวนิศารัตน สีหาบุตร

63133001756 นางสาวรัชฎา อุปถัมภ

63133001757 นางสาวจารุวรรณ ทองเพชร

63133001758 นางสาวญาสุมิล ม่ิงเมือง

63133001759 นางสาวรติพร ถวิลการ

63133001760 นายสุวิทย ศรีสุแล

63133001761 นางสาวปาริชาติ สาระณีย

63133001762 นางสาวพรปรียา อัคพิน

63133001763 นางสาวจินตนาการ จันทจิตต

63133001764 นางสาวพนิดา ขูรูรักษ

63133001765 นางสาวอัจฉราพร ชาติศรี

63133001766 นางสาวจิระนันท บุตรเวียงพันธ

63133001767 นายปAยะพงษ เพวงศ

63133001768 นายภาณุพงศ นนทธนากร

63133001769 นางสาววนิดา ค้ิวกลาง
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63133001770 นายนฤเบศ คํามะนิตย

63133001771 นางสาววิยดา ขําผา

63133001772 นายณัฐพงศ ศรีศุภร

63133001773 นายจิราวัฒน ไชยวัน

63133001774 นางสาวดารณี รัตนพลที

63133001775 นางสาวสุดารัตน หวานหอม

63133001776 นางสาวสุภัสสร บัวระพันธ

63133001777 นางสาวรุ<งรัศม์ิ ขัวอั้ว

63133001778 นายบัญชา คุณาพรสถิต

63133001779 นางสาวสุชีรา แสงรัตน

63133001780 นางสาวณิชาภา ม่ิงขวัญ

63133001781 นางสาววิลาวัณย แก�วไสย

63133001782 นางสาวเกษวรินทร ปHองขันธ

63133001783 นายศิวดล หอมมาลัย

63133001784 นายมงคล หม่ืนพล

63133001785 นายสุประจิตร เข็มแก�วมะลี

63133001786 นางสาวจุฑารัตน วงศสมศรี

63133001787 นางสาวกัณญาภัคษ บัวนาค

63133001788 นางสาวกรรณทิยา สังฆะมณี

63133001789 นายสราวุทธ จันทรผัด

63133001790 นายณิกร เหล<าบัวดี

63133001791 นางสาวธัญญาลักษณ ดีลุนชัย

63133001792 นางสาวศศิธร รุ<งเรือง

63133001793 นางสาวกุลสิญา กุทา

63133001794 นางสาวราตรี คูขามลา

63133001795 นายนิทัศน นาถมทอง

63133001796 นายปฏิพัทธ อินทะสี

63133001797 นายสหรัฐ ศรีชุมพล

63133001798 นางสาววรรณา นิลสมบูรณ
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63133001799 นางสาวพลอยพชพร มูลถวิลย

63133001800 นางสาวณัฐพร บุญเรือง

63133001801 นางสาวเกตุวรินทร บูรณะกิติ

63133001802 นายฤทธิชัย ศรีระยศ

63133001803 นางสาวธัญญลักษณ ศรีสง<า

63133001804 นางสาวศรัญวรัตน โชติดิษยรัฐถากร

63133001805 นางสาวลักขณา ปฏิกานัง

63133001806 นางสาวปนัดดา โพธ์ิม่ัน

63133001807 นางสาวสิริวิมล สํานักโนน

63133001808 นางสาวศศิธร ทองปAว

63133001809 นายอรินดา ศรีสุรักษ

63133001810 นายรชต ศิริเรียง

63133001811 นายอลงกต สุวรรณไตรย

63133001812 นายศรายุทธ แซ<ว<อง

63133001813 นางสาววริษา ทองวิจิตร

63133001814 นายกันตภณ ทินบุตร

63133001815 นางสาววรรณศิริ ต้ังมิตรเจริญ

63133001816 นางสาวปรียานุช ศรีไว

63133001817 นางสาวสุพิชา พรมนอก

63133001818 นายภาณุพงศ ย้ิมศิริ

63133001819 นางสาวเพ็ญสิริ กาญจนกุล

63133001820 นายพศวัต กลิ่นศรีสุข

63133001821 นางสาวสุภาวดี แต<งด�วง

63133001822 นายอนุพงศ หาระมี

63133001823 นายอรรถพร สุวรรณรงค

63133001824 นายเดชา สุขสงวน

63133001825 นางสาววิไลวรรณ คําเวิน

63133001826 นางสาวสุภิลักษณ พร�อมไธสง

63133001827 นายสมเกียรติ เฉลยอาจ
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63133001828 นางสาวเบญญทิพย พรรณศิลปM

63133001829 นางสาวทิพวรรณ ทุ<งราช

63133001830 นางสาวดอกรักษ คําวิรัตน

63133001831 นางสาววันดี ศรีเชียงสา

63133001832 นายอภิสิทธ์ิ ลุนภูงา

63133001833 นางสาวชโลธร จันทา

63133001834 นางสาววารีนุช กว�างนอก

63133001835 นางสาวธันยพร โพธ์ิสูง

63133001836 นางสาวนริศรา ภูมิสา

63133001837 นางสาวสุธิดา องคศาสตร

63133001838 นางสาวนิรัฐชา แก�วเบ�า

63133001839 นายศราวุฒิ คําศัยอินทร

63133001840 นางสาวธัญลักษณ จุ<นหัวโทน

63133001841 นายจักรพงศ โสภาภักด์ิ

63133001842 นายภูวดล อะโน

63133001843 นางสาวกนกกาญจ กันหาเรียง

63133001844 นางสาวชลธิชา แก�วแก<นคูณ

63133001845 นายเทพพิทักษ เดชศิริ

63133001846 นายฮารีฟ ดือรานิง

63133001847 นางสาวสุดาวรรณ รัตนาแพง

63133001848 นายอิศระยุทธ ยงเพชร

63133001849 นางสาวพัชฬาพรรณ พรรนฐพรฐวง

63133001850 นางสาวพนิดา แก<นพิมพ

63133001851 นางสาวกฤติยา จันทรเหลือง

63133001852 นางสาวอรปรียา วารีวิไลธรรม

63133001853 นางสาวนิตยา สวาสดี

63133001854 นางภัทรกมล พลหล�า

63133001855 นายรัฐพงษ เสมาม้ิง

63133001856 นายลัทธพล เพ่ิมพิบูลย
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63133001857 นายอานันท คําอ<อนสา

63133001858 นางสาวนิภาวรรณ จันทะผล

63133001859 นายวีรศักด์ิ อ�นน<วม

63133001860 นางสาวฐิติชญา วิมูลอาจ

63133001861 นางสาวพรนภา หาญสุวรรณ

63133001862 นางสาวธนัท อัฐเสนา

63133001863 นายพิเชษฐ บุรมย

63133001864 นายสุรสิทธ์ิ มาเพชร

63133001865 นางสาวอรอุมา สวนไธสง

63133001866 นายเริงศักด์ิ ศรีโสภา

63133001867 นายหฤษฎ แก<นสุวรรณ

63133001868 นางสาวธัญธรณ ช<วยธานี

63133001869 นางสาวพิศมัย วรรณพฤติ

63133001870 นางสาวนัตติกาล สอนถม

63133001871 นางสาวณัฐกานต อินทรงาม

63133001872 นางสาวมาริษา สว<างแสงทอง

63133001873 นางสาวกัญญารัตน แสนหาญ

63133001874 นายธนาเสฎฐ ดุจจานุทัศน

63133001875 นางสาวสุจิตรา พลลาภ

63133001876 นางสาวลําไพร หักขุนทด

63133001877 นายฉัตรมงคล ต้ิววงศ

63133001878 นายณัฐพล ชัยอาวุธ

63133001879 นางสาวปภัทรสิริ นาคา

63133001880 นางสาวภัทราพร ศรีรักษา

63133001881 นายวีระศักด์ิ พลศรี

63133001882 นายถิรายุส ช<างเหล็ก

63133001883 นายวิฑูรย สิงหเทพ

63133001884 นายสรรค สุดเฉลียว

63133001885 นางสาวจิดาภา ซ�ายเส
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63133001886 นางสาวขนิษฐา สีสังข

63133001887 นางสาวณัชชา บุญไชย

63133001888 นางสาวชัชวัล บุษดี

63133001889 นายนรวิชญ คําสิงห

63133001890 นางสาวพรพรรณณี จาดผึ้ง

63133001891 นางสาวนัฐชณา เจริญชัย

63133001892 นางสาวลลิตา ผายพิมพ

63133001893 นายศาสตราวุธ พรมณี

63133001894 นางสาวชนัดดา ชูชีพ

63133001895 นางสาวนิภาพร ชาลีเอ<น

63133001896 นางสาวณัฐณิชา แจ<มสุวรรณ

63133001897 นางสาวดรุณี เทียงแก�ว

63133001898 นางพิมพวิภา มะริรส

63133001899 นางสาวสิริพร สาขา

63133001900 นางสาวสุพนิดา ขันตีกุล

63133001901 นางสาวพิไลลักษณ บัวมาตร

63133001902 นายคัคนินท บุญรอด

63133001903 นางสาวทิพากร ปHองกัน

63133001904 นางสาวกฤตพร เมืองขวา

63133001905 นายวิทยากร การะเกษ

63133001906 นางสาวนันทนา ขุนวงษา

63133001907 นางสาวมลฤดี สิงหดํา

63133001908 นางสาวชนาภา กสิกุล

63133001909 นางสาวเจนจิรา จันทรโOท

63133001910 นายศราวุฒ สุวรรณรักษ

63133001911 นายทรงลักษณ ฤกษบุบผา

63133001912 นางสาวพินทุสร กสิผล

63133001913 นายกษิดิศ ถ่ินกระบือ

63133001914 นางสาวอรณภัคร ทัชกรพงศ
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63133001915 นายสุวัฒน สุขวันดี

63133001916 นางสาววณิชยา ดวงพรม

63133001917 นางสาวสุนันทา นามเวช

63133001918 นางสาวณัฐฐาพร เคแสง

63133001919 นายกิติศักด์ิ ประดับวงศ

63133001920 นางสาวสุพัตรา สีลาออน

63133001921 นายศตวรรษ เสาวรัตนพงษ

63133001922 นายวรัตถ ราชเพ็ง

63133001923 นางสาวภัทริน กานุมาร

63133001924 นางสาวจุฑามาศ ต�นสีนนท

63133001925 นายณัฐพงษ เมสัง

63133001926 นางสาวปริยากร เหล<าพิเดช

63133001927 นางสาวบุษบา ปรีพัตน

63133001928 นางสาวประภัสสร โสรมรรค

63133001929 นางสาวศุภาพิชญ บริบูรณฺ

63133001930 นางสาวกัญญารัตน โสภาอุทก

63133001931 นางสาวลัดชา นามสง<า

63133001932 นางสาวธนัญญา จันทรเก้ิน

63133001933 นายคุณากรณ แก�วหานาม

63133001934 นายวชิรวิชญ ใจกรุณา

63133001935 นายสหรัฐ ถิตยสมบูรณ

63133001936 นายอานนท บุญสวน

63133001937 นางสาวสุทธินีย โงะบุดดา

63133001938 นางสาวเสาวลักษณ โหมดนอก

63133001939 นางสาวพัชราภร วงชมภู

63133001940 นางสาวอัมพร แก�วจันดา

63133001941 นายธเนศธาดา ลิโปH

63133001942 นางสาวรัชนีกร ป6ดถา

63133001943 นายณพกฤต สมใจ
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63133001944 นายณัฐวุฒิ มันทะรา

63133001945 นางสาวสุรีพร เหลาจําปา

63133001946 นางสาวนัชชา ไชยพิมพา

63133001947 นายรัฐพงษ มุลน�อยสุ

63133001948 นางสาวปAยะนุช สุ<มมาตย

63133001949 นางสาวพจพร ศรีแก<นทราย

63133001950 นางสาวกัญญาณัฐ คุณแสง

63133001951 นางสาวปAยะมาศ เดิมหลิ่ม

63133001952 นางสาวกานตธิดา สีสุมาตย

63133001953 นางสาวศิริรัตน งามเสน<ห

63133001954 นายชินวัฒน งอสอน

63133001955 นายอธิวัฒน เทพพันทา

63133001956 นางสาวกนกพร ภูทองเงิน

63133001957 นายปฐวี พิลาออน

63133001958 นางสาวฐิติวรดา ดาวันนา

63133001959 นางสาวจุฑารัตน คําขวา

63133001960 นายศุภชัย โคตรนารา

63133001961 นางสาวหนึ่งฤทัย ทะส<วย

63133001962 ว<าที่ร.ต.ปAยชาติ ทองภูธรณ

63133001963 นางสาวกนกวรรณ คําสุเรศ

63133001964 นางพาณี ศรีเฉลิม

63133001965 นางสาวศศิญดา ทิพภานันต

63133001966 นางสาวณัฏฐธิดา กมลทิพย

63133001967 นางสาวสุปรียา สุริยา

63133001968 นางสาวเสาวนิตย ใจหนัก

63133001969 นายปAยะพงษ ขวาซุย

63133001970 นายอมรเทพ ยุบลพันธุ

63133001971 นางสาวชมพิศ ทิพยวงค

63133001972 นางสาวประภัสสร ทิพยเนตร
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63133001973 นางสาวพัชริยา ย้ิมสงบ

63133001974 นางสาวนัทธมนต นาใจเย็น

63133001975 นายวิสุทธิศักด์ิ ภูโปร<ง

63133001976 นางสาวอัณชิศา สีใส

63133001977 นายภูเบธ โพธ์ิสายคุณ

63133001978 นางสาวยุภา บุษบงค

63133001979 นายสุเมธา พันชารี

63133001980 นางสาวรัชนีกร วรรณ ดี

63133001981 นางสาวจรินทร ศรีวิรัตน

63133001982 นายศิริพงษ พิลาไชย

63133001983 นางสาวณาตยา ลาดกระโทก

63133001984 นางสาวศศิตา ราชรัมย

63133001985 นายอภิสิทธ์ิ ลาบคํานุน

63133001986 นางสาวศิริพร พลพา

63133001987 นายพุฒิพงษ บุตรบุญชู

63133001988 นางสาวนิภาพร มาแก�ว

63133001989 นางสาวเมลรินทร ทองประทีป

63133001990 นายกิตติพันธุ บุญขันธ

63133001991 นางสาวศิริรัตน ปาลสาร

63133001992 นายวโรดม กางสันเทียะ

63133001993 ว<าที่ร�อยตรีอัฑฒพงศ ศรีทะวงค

63133001994 นายณัฐ พุทธพงศวิไล

63133001995 นายบดีดล สาเสน

63133001996 นางสาวกนิษฐา ทนโนนแดง

63133001997 นางสาวหริน ทิพย หม่ืนแก�ว

63133001998 นางสาวรัตนาภรณ รัตนบุตร

63133001999 นายจักรกฤษณ ปราบนอก

63133002000 นายณัฐชนน พ<อบํารุง

63133002001 นางสาวรุ<งลาวัลย พิลาวรรณ
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63133002002 นางสาวญาสุมินทร ชุ<มนาเสียว

63133002003 นางสาวนริศรา หม่ืนหัสถ

63133002004 นางสาวสุริยน จําชาติ

63133002005 นางธิดารัตน วงศคํา

63133002006 นายคณาวัชร ด�วงอินทร

63133002007 นางสาวจารุณี โพธ์ิขี

63133002008 นางสาวธัญญลักษณ ขันรักษา

63133002009 นางสาวนิศารัตน อินป[อก

63133002010 นายศิวกร โนนทนวงษ

63133002011 นางสาววิชุดา ทองจําปา

63133002012 นางสาวอนุสรา เทพศิริ

63133002013 นางสาวมินตรา ลุงไธสง

63133002014 นายอนุชาติ ช<างจูม

63133002015 นางสาววนิดา จันทะรี

63133002016 นายภัทรดนัย จันทะยุทธ

63133002017 นางสาวสุวิมล สิทธิมงคล

63133002018 นางสาวติยาภรณ ใจคง

63133002019 นางสาวสุภัทยา ศรีหนองหว�า

63133002020 นางสาวปพิชญานันท รัตนวิเศษ

63133002021 นางสาวสขิลา ราวะรินทร

63133002022 นางสาวนรากร สะอาด

63133002023 นางสาวจันทรจิรา แสนพงษ

63133002024 นายไพโรจน หมู<หนองสังข

63133002025 นางสาวนิษฐารัชต ณรงควรธันย

63133002026 นายอติวิชญ จูมทอง

63133002027 นายธีรวัจน เสนาศร

63133002028 นางสาวรัชดาภา พิณเหลือง

63133002029 นายพงษภัทร คําภูเวียง

63133002030 นางสาวกรทิพย สิทธิศักด์ิ
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63133002031 นางสาวสุพิชา กองพลี

63133002032 นางสาวจิรารัตน คําตัน

63133002033 นายจักรกริช รักความซ่ือ

63133002034 นางสาววรดา ลาสุ

63133002035 นางสาวชลธิชา สุกุล

63133002036 นางสาวศุภลักษณ สะภา

63133002037 นายพลภัทร ติยานนท

63133002038 นายนนทนันท โพธิสาร

63133002039 นางสาวสาลินี กาสา

63133002040 นางสาวศตพร ไชยศรี

63133002041 นายวงศกร ประจิตร

63133002042 นายดนุนัย ภวภูตานนท

63133002043 นายธนา กุลวงษ

63133002044 นางสาวนฤมล โคทวี

63133002045 นางสุภาวดี เฟ\Yองฟู

63133002046 นางสาวชมัยพร ดอบุตร

63133002047 นางสาวศิริลักษณ ภูปลื้ม

63133002048 นางสาวชนัญชิดา เม�าพิมพา

63133002049 นางสาวปริมยฎา บุญฆ�อง

63133002050 นางสาวณัฏฐวิชชา ศรีเมืองแก�ว

63133002051 นางสาวณัฐชยานี ศรีแนน

63133002052 นางสาวมนสิชา พันบุบผา

63133002053 นางสาวนันทิกานต ธิหลวง

63133002054 นางสาวสุนิสา ปล�องไหม

63133002055 นายภูวเนศ ศรีทุม

63133002056 นางสาวทิวาพร ทินวัน

63133002057 นายวศิน ม่ิงขวัญ

63133002058 นางสาวปานฤทัย บรรเทิงสุข

63133002059 นางสาวกนกพร ตันทอง
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63133002060 นายอรรณพ อันโนนจารย

63133002061 นางสาวเบญจวรรณ ประวันนวล

63133002062 นางสาววิชุดา ซาฮาด

63133002063 นางสาวจิรัชยา สง<าวงษ

63133002064 นางบุษรินทร สนธิทรัพย

63133002065 นางสาวอรทัย กรรณลา

63133002066 นางสาวสุทธิประภา สุขคํ้าสกุล

63133002067 นางสาวอภิญญา โพธินาม

63133002068 นางสาวหนึ่งฤทัย นาใคร

63133002069 นางสาวสุชาสินี ครองเคหา

63133002070 นางสาวนิตติการณ ทองลาด

63133002071 นายกฤษฎา นาลาศรี

63133002072 นายกวินทัต รัฐวงษา

63133002073 นางสาวเพ็ญนภา ไพราม

63133002074 นายบัววร บ�งจ<า

63133002075 นางสาวเบญจพรรณ ศรีเชียงสา

63133002076 นางสาวพรวิภา ตะไลชั่ง

63133002077 นางสาวสมพร พันหล<อมโส

63133002078 นางสาวอภิญญา กินรี

63133002079 นางสาวณัฐวดี เพ็งที

63133002080 นางสาวภรณนุมาศ ภูมิสุวรรณ

63133002081 นางสาวธนาพร คูคํา

63133002082 นางสาวกชกร อะภัยลุน

63133002083 นางสาวปรัชญากานต บัวพรวน

63133002084 นายปริญญา วังอาจ

63133002085 นางกรรณิการ เถ่ือนสุข

63133002086 นางสาวกมลชนก วิสิฎฐพรอักษร

63133002087 นางสาวกัลยาณี ดอนเตาเหล็ก

63133002088 นางสาวศิริวรรณ แผ<นทอง
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63133002089 นายไพรธาน ว<องไว

63133002090 นางสาวมนสิกานต ทองเพชร

63133002091 นางสาวนินทิตา คําภาบุตร

63133002092 นางสาวจันทรสุดา สุนธร

63133002093 นายประยุทธ กุลบุตรดี

63133002094 นายศุทธา จินดาทรัพย

63133002095 นางสาวพิชญวรีย สุวรรณนึก

63133002096 นางสาวณัฐวดี แปยอ

63133002097 นางสาวนฤมล ผาบสิมมา

63133002098 นายศรัญXู พลเย่ียม

63133002099 นางสาวณัฐพร จุลรัตน

63133002100 นายทวีนันท ทวีวรรณกิจ

63133002101 นางสาวศิริรัตน ขันชนะ

63133002102 นางสาวดลยา สิงหจันทรลา

63133002103 นางมธุรส ไกรสรกุล

63133002104 นางสาวสุพรรษา ลีแก�ว

63133002105 นางสาวสุมิตรา ล<ามสมบัติ

63133002106 นางสาววรรณิดา พรมอินทร

63133002107 นางสาววนิดา ปะติเก

63133002108 นายสุขุม เพชรภา

63133002109 นายสุวพัชร โภคาพาณิชย

63133002110 นางสาวนภิสา ฤทธิโพธ์ิ

63133002111 นางสาวธิดารัตน เลยกลาง

63133002112 นายนพดล ทนงแผลง

63133002113 นางสาววิไลพร เวียงนนท

63133002114 นางสาวพรทิวา ทัพสุริย

63133002115 นายวรวรรธน แสงมุข

63133002116 นางสาวณัฎฐนิษฐ แสนศิริโภค

63133002117 นายพนมกร ศรีภูธร
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63133002118 นางสาวทักษิณา นอบไทย

63133002119 นางสาวอาริสา ยอดสิงหชัย

63133002120 นางสาวปาริฉัตร หอมสมบัติ

63133002121 นางสาวนรินทรรัตน อินบุญญา

63133002122 นางสาวจิราพร ประมูลศิลปM

63133002123 นางสาวรวิสรา ราชรองชัย

63133002124 นางสาวณัฏฐณิชา ทองอาจ

63133002125 นางสาวจิราวรรณ ศรีแกวิน

63133002126 นางสาวมนธิชา ฐานวงศ

63133002127 นางวัชราภรณ ทุมคําป6ญจรัส

63133002128 นายชนาธิป ชํานาญรบ

63133002129 นางสาวพันนิดา คําไสล

63133002130 นางสาวพัชรี ดอนลิเคน

63133002131 นางสาวจิณณกมล บุญหนา

63133002132 นางสาวญาณี เนื้อนาค

63133002133 นางสาวกรชนก สิมศรี

63133002134 นางสาวพชรพรพรรณ สอนหาจักร

63133002135 นางสาวภัทรินทร ศรีนาง

63133002136 นางสาวอลิษา จํานงมี

63133002137 นางสาวอังคณา มณฑา

63133002138 นายวรานนท สวัสด์ิผล

63133002139 นางสาวรัชนีกร บุญภา

63133002140 นายศุภชัย สงบุดดี

63133002141 นางสาวมัลลิกา ไร<เจริญ 

63133002142 นางสาวศศิวิมล มะอาจเลิศ

63133002143 นายเกษมศานต ชัยเฉลียว

63133002144 นายบัณฑิต บุญสาย

63133002145 นางวิไลวรรณ พิลากุล

63133002146 นางสาวนารีรัตน ศิริวัตน
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63133002147 นางสาววันวิสาข วงษ พล 

63133002148 นายพิพัฒนประพันธ ย่ิงนอก

63133002149 นางสุภลักค ธูปทิศศาล

63133002150 นางสาวญาธิดา พรมพันใจ

63133002151 นางสาวอาทิตยา โคตุรพันธ

63133002152 นางสาวจุฑารัตน นวลจันทร

63133002153 นายวีรวัฒน สงสุข

63133002154 นายณัฐวัฒน ทะชาดา

63133002155 นายศิริพงษ สังขขาว

63133002156 นางสาวอาภาภรณ ลาไป

63133002157 นางสาวสุรีรัตน แพงสุทโธ

63133002158 นางสาวศศิวิมล เทียมชนะ

63133002159 นายภศุวณัฐ ปAนะนัน

63133002160 นางสาวศรินทรญา สุดทอง

63133002161 นางสาวผกามาศ กล�าหาญ

63133002162 นายจักรกฤษณ ศรีบาลแจ<ม

63133002163 นายพีรานันท ธงทอง

63133002164 นางสาวณัฐฐิญา นุประโคน

63133002165 นางสาวเกสร นราพล

63133002166 นางสาววราภรณ สวัสด์ินะที

63133002167 นางสาวมะลิวัลย พันธุทอง

63133002168 นายนที วงศศรีไข

63133002169 นางสาวญาสุมินทร เจริญนนทธีรโชติ

63133002170 นายกิตติศักด์ิ เพ็ชรรัตน

63133002171 นายธเณศร จันทรลา

63133002172 นายคุณภัทร ซ�ายมี

63133002173 นางสาวปาจรียา สนิทวัฒนากุล

63133002174 นางสาวธนาพร เชิดชูพงษ

63133002175 นายชัยภักด์ิ จันมณี
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63133002176 นางสาวสุดารัตน มีมูล

63133002177 นางสาวชนนิกานต อาจเชื้อ

63133002178 นางสาวกมลชนก ชินบุตร

63133002179 นายศักด์ิชัย นาสมใจ

63133002180 นางสาวนฤมล ปราบวงคสา

63133002181 นางสาวชาตยา ปลั่งกลาง

63133002182 นางสาวจิราพัชร เผือกชาวนา

63133002183 นายธรรมนูญ วงศปHอง

63133002184 นางสาวสุธิดา น้ําคํา

63133002185 นายอุทัย วิชัยแสง

63133002186 นางสาวศรสิริล กุตเสนา

63133002187 นายพงศศิริ กองภูเขียว

63133002188 นางสาววราภรณ วรรณสุทธ์ิ

63133002189 นางสาวกานตพิชชา แกล�วกล�า

63133002190 นางสาวขนิษฐา คํามูล

63133002191 นางสาวสุประวีณ สังขทอง

63133002192 นางสาวเมขลา ชมภูเพ็ชร

63133002193 นายทรงยศ ภูมิเขต

63133002194 นางสาวจันทิมันต แสงรุ<ง

63133002195 นางสาวน้ําฝน สิงหคําปHอง

63133002196 นายธีรพงษ เจริญบัณฑิตสกุล

63133002197 นายเกียรติศักด์ิ มหาราช

63133002198 นางสาวมุจรินทร มะละมาตย

63133002199 นายยงยุทธ สอนสีแก�ว

63133002200 นางสาวสุพัตรา ประกิจ

63133002201 นางสาวสุภชา อดทน

63133002202 นางสาวศิริลักษณ กงจักร

63133002203 นางสาวมินตรา มันตาพันธ

63133002204 นางสาวสุดารัตน แสนบุญศิริ
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63133002205 นายย่ิงยง พิมทอง

63133002206 นางสาวสุพัตรา ทาจวง

63133002207 นางสาวปภาวี มณีโชติ

63133002208 นายประสิทธ์ิ อุดหนุน

63133002209 นายธนวัฒน ผาเวช

63133002210 นางสาววริญญา อัคฮาดศรี

63133002211 นางสาวกมลวรรณ พรรณะ

63133002212 นางสาวบุษราคัม ยลถวิล

63133002213 นายกานตชนก ทิพยสุทธ์ิ

63133002214 นายณัฐวุฒิ พุชชงค

63133002215 นางสาวประกายเดือน แสงเทพ

63133002216 นางสาวจิรัชฌา มีบ�านเก้ิง

63133002217 นายนธภพ นิธุรัมย

63133002218 นายศาศวัต ผานาค

63133002219 นางจุฑารัตน โล<วันทา

63133002220 นางสาวสิวิพรรณ สุวรรณการ

63133002221 นางสาวจิตรลดา สิมราช

63133002222 นายรัตนวิทย กลางหล�า

63133002223 นางสาวณัฐสุดา ไชยสีหา

63133002224 นายจิรศักด์ิ หงษีจันทร

63133002225 นางสาวภัทษร เต้ือติสอน

63133002226 นายสุรชาติ ทะสังขา

63133002227 นางสาววชิราพร อุ<นบุญเรือง

63133002228 นางสาวกมลเนตร พรมแพง

63133002229 นางสาวขวัญจิรา อรัญภูมิ

63133002230 นายการัณยภาส เเสงดาว

63133002231 นางสาวสุชาดา บุญชู

63133002232 นายธนรัตน ลีคําโหมง

63133002233 นางสาวณัฐริกา แจ�งพรมมา
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63133002234 นางสาวพัชรินทร รักษาภักดี

63133002235 นายวิรากร แร<มี

63133002236 นางสาววิจิตรา พันธมูล

63133002237 นางสาวศิริลักษณ ปHอมจันอัด

63133002238 นางสาวภัทรสุดา ป6ญญาวงค

63133002239 นางสาววิชชนี ชินบุตร

63133002240 นางศรินทรา พันธุโพธ์ิ

63133002241 นางสาวลักขณา สินเพ็ง

63133002242 นายวัชรพงศ สุริยศ

63133002243 นางสาวพัชรี ศรีสวัสด์ิ

63133002244 นางสาวสิริวงค สีมาโรฤทธ์ิ

63133002245 นางสาวภาวิณี ยามี

63133002246 นายอภิชญ จิตตชื่นโชติ

63133002247 นายทศพร ทินราช

63133002248 นางสาวณัฐกานต เครือสายด�วง

63133002249 นายอาทิตย โสบุญมา

63133002250 นางสาววิภาพร อินทป6ญญา

63133002251 นางสาวอรญา คําแหงพล

63133002252 นายบัญชา ศิริภักด์ิ

63133002253 นางสาวนายิกา หลงหนองบัว

63133002254 นางสาวประภาสิริ นครขวาง

63133002255 นางสาวอัญชลี คงทอง

63133002256 นางสาวพิมพชนก อินทรห�างหว�า

63133002257 นางสาวพิกุลทอง ถ<องตะคุ

63133002258 นายธวัชชัย พันธชัย

63133002259 นายกษิด์ิเดช เทพสาร

63133002260 นางสาวศิริจันทรเพ็ญ ปะพะลา

63133002261 นางสาวจิรัฐติกาล กันตีมูล

63133002262 นายศุภโชค ม<วงศรีพิทักษ
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63133002263 นางสาววิภารัตน ขอนรัง

63133002264 นางสาวศิรประภา พวงสด

63133002265 นางสาวประทุมทิพย ดลป6ดชา

63133002266 นายสุวัฒน อาจสด

63133002267 นางสาวปฏิมา ใช�ช่ําชอง

63133002268 นางสาวอารีรักษ พันโภคา

63133002269 นายธนกฤต สุริรักษ

63133002270 นางสาวธันยชนก ประทุมเมศ

63133002271 นายธนากร ลาโกตร

63133002272 นางสาวกฤติญา ประดิษฐผล

63133002273 นายสาธิต อุตสวงค

63133002274 นางสาวธัญญาภรณ วิชาติ

63133002275 นายคชากรณ บงแก�ว

63133002276 นางสาวนุชจรินทร แสงจันทร

63133002277 นายอาวุธ คําสิบ

63133002278 นางสาววราภรณ ธรรมวิเศษ

63133002279 นายนวมินทร คํามณี

63133002280 นางสาววริศรา เวียงนนท

63133002281 นางสาวสุจิตตรา มาคิน

63133002282 นางสาวจารุกัญญ ศรีบุญเรือง

63133002283 นางสาวศิวิมล จันไข

63133002284 นายอุทยาน ไพรวัลย

63133002285 นายชลวิศ แก�วลี

63133002286 นางสาวกัญธิมา ชัยโภชน

63133002287 ว<าที่ ร.ต.หญิงณิชนันท ชายศรี

63133002288 นางสาวพรฟHา บุตสิริกุล

63133002289 นางสาวทับทิม วงศหนองแวง

63133002290 นางสาวจิราภรณ นาคสุนทร

63133002291 นางสาวัมัลลิกา สาระโว
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63133002292 นายคํากลอน บินศรี

63133002293 นายศักราช ภาคสูงเนิน

63133002294 นางสาวอําไพพรรณ เตโช

63133002295 นางสาวนริศรา โพธ์ิชัยเลิศ

63133002296 นางสาวอรณธนา กุลรักษา

63133002297 นางสาวสุรีพร พละอาจ

63133002298 นางสาวศศิวรรณ ขันทะชา

63133002299 นางสาวจุฑารัตน ศิริธารา

63133002300 นางสาวทัชรินทร วันทวี

63133002301 นายธนวิทย นางาม

63133002302 นางสาวอมาวสี พิทักษ

63133002303 นายนุกูล คันศร

63133002304 นางสาววัลภา บุตรวิไล

63133002305 นางสาวกชกร ทองเหลือง

63133002306 นางสาวรุจิลักษณ ดวงกาง

63133002307 นางสาวจุฑามาศ เพ็งมูล

63133002308 นายธนา มาพะลับ

63133002309 นางสาววาวมะรินทร โคตะนันท

63133002310 นางสาวละมัย วิลา

63133002311 นางสาวพิมนภา บุญคํ้า

63133002312 นายอภิเดช สาระแสน

63133002313 นางสาวศิริพักตร กําเดช

63133002314 นางสาวนัฐยา วรรณสุทธ์ิ

63133002315 นายธีระพันธ พิทักษวงษโยธิน

63133002316 นางสาวจารุวรรณ ประสงคศิลปM

63133002317 นางสาวช<อผกา นามวิจิตร

63133002318 นางสาวกฤษติมา ศรีรังสิต

63133002319 นางสาวศศิธร โสกเชือก

63133002320 นายวัชรพงษ น�อมกลาง
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63133002321 นางสาวธัญญารัตน รุ<งเรือง

63133002322 นางสาวศิริธร บุญหนา

63133002323 นางสาวชลธิชา ทองแว<น

63133002324 นายคิมหันต ถุนพุทธดม

63133002325 ว<าที่ร�อยตรีหญิงสุภาวดี จําปานิล

63133002326 นายสมรักษ สีมาวงษ

63133002327 นายกานตชนก บุญสันเทียะ

63133002328 นางสาวโสรยา คําศรี

63133002329 นางสาวปAยะรัตน ไชยสิทธ์ิ

63133002330 นางสาวสุดารัตน คําใฮ

63133002331 นางสาววิไล อู<เงิน

63133002332 นางสาวสุพรรณี หารคํา

63133002333 นายศุภฤกษ มูลสาร

63133002334 นางสาวนาถนารา สารนอก

63133002335 นางสาวพรพรรณ บุญล�อม

63133002336 นางสาวฐิตานันท พูลสวัสด์ิ

63133002337 นางสาวเปรมมิกา แสนสําโรง

63133002338 นางปAยฉัตร วีระธรณิศวร

63133002339 นายวิศรุต วิเศษขลา

63133002340 นางสาวชนัตตา ยุวบุตร

63133002341 นางสาวสุภิญญา พรมภักดี

63133002342 นางสาวพรมศิริ สืบแย�ม

63133002343 นางสาวขุสุมาลย แก�วคุณเมือง

63133002344 นางสาวภาวินี ไพศรี

63133002345 นางสาวสุภาพรรณ สิงหา

63133002346 นางสาวรังสิตา นันตมาศ

63133002347 นายนิกร กันยสุด

63133002348 นางสาวณัฐฐินันท นันทะเสนา

63133002349 นางสาวศิรินารถ มลตรีแพน

หน�า 81 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133002350 นางสาวเกศศิณี ภูพลผัน

63133002351 นางสาวสุกานดา วงศประเทศ

63133002352 นายกิตติศักด์ิ ดรชานนท

63133002353 นางสาวณดามาศ รุทเทวิน

63133002354 นางสาวอาทิตยา เปรมกมล

63133002355 นางสาวดวงดาว บุรมรัตน

63133002356 นางสาวรัตนาภรณ เบ�าวรรณ

63133002357 นายศุภชัย โยธาจันทร

63133002358 นางสาวสิริโรจน โคตวงษ

63133002359 นางสาวปAยะฉัตร ชนะบัว

63133002360 นางสาวยศวดี ชินอ<อน

63133002361 นางสาวชนิกานต หวานจิตร

63133002362 นายกิติศักด์ิ สุระโส

63133002363 นางสาวภณิตา เภตรายนต

63133002364 นายมรรคเรศวร อินธิศร

63133002365 นางสาวปAยาพัศ โม<งประณีต

63133002366 นายกนกศักด์ิ ดวงหม่ืน

63133002367 นางสาวสุจิตรา สุริยเย็น

63133002368 นายเมธา มาตยชรา

63133002369 นายมีโชค ศรีจํานงค

63133002370 นางสาวหนูเจณ วิสุวงษ

63133002371 นายสุรักษ ใจตรง

63133002372 นางสาวภักดิพร มงคล

63133002373 นางสาววริษฐา ยาย<อ

63133002374 นางสาวศุภาพิชญ คล<องดี

63133002375 นางสาววรินทรา คําสอน

63133002376 นางสาวรัชฎาวรรณ บัวแสง

63133002377 นางสาวชาลินี ไกรยศรี

63133002378 นางนารีรัตน ลีคะ
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63133002379 นางสาวพิมพใจ นิ่มสุข

63133002380 นายยุทธนา ขาวกระโทก

63133002381 นางสาวกาญจนา ท�าวน�อย

63133002382 นายพัสกร พานิชศิริ

63133002383 นายกัณฑธกาญจน เสนาสุธรรม

63133002384 นางสาวรัตติยา พ่ัวทา

63133002385 นางสาวนันทนา สินสมบัติ

63133002386 นายภานุกร หนันเมาผาง

63133002387 นางสาวภัชชา ชนะภักดี

63133002388 นางสาวกาญจนา ประเสริฐ

63133002389 นางสาวพันธิดา สวาสดี

63133002390 นางสาวอาภาศิริ ฦาแรง

63133002391 นางสาวศิริภักด์ิ น�อยหลุบเลา

63133002392 นางสาวกมลชนก โสระฎา

63133002393 นางสาวจัญญา วิชาสวัสด์ิ

63133002394 นายพงศธรณ กรมวังก�อน

63133002395 นางสาววาสนา ภูมิคอนสาร

63133002396 นางสาวจุฬาลักษณ ปะวันนา

63133002397 นายธนภัทร บุญสมร

63133002398 นางสาววัชราภรณ สาคร

63133002399 นางสาวอัญชญา เชื้อสาวะถี

63133002400 นางสาวประภัสสร กงทา

63133002401 นางสาวกัญญาพร โนนทะบุญ

63133002402 นางสาวนิภาพร ติตารัมย

63133002403 นายณัฐพงศ วงษภักดี

63133002404 นางสาวมุกดา หมู<หัวนา

63133002405 นายวรวุฒิ นามสิมมา

63133002406 นางสาวนิภารัตน ขวัญแก�ว

63133002407 นางสาวสุภาภรณ วิระกา
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63133002408 นางสาวปานตะวัน ประจันตะเสน

63133002409 นายโชคสิทธิศักด์ิ ย้ิมน<วม

63133002410 นางสาวชนาธินาถ สุ<มมาตร

63133002411 นางสาวศิริรัตน จงวิทํา

63133002412 นางสาวศิริกาญจน เอี่ยมละออ

63133002413 นางสาวญาณกร อบสุวรรณ

63133002414 นางสาวปาริชาติ เที่ยงนา

63133002415 นางสาวปรียกาญจน ศรีแก<นจันทร

63133002416 นายชญากร โกศล

63133002417 นางสาวธัญพร สนิทพจน

63133002418 นายมัฆวฒน โพดาพล

63133002419 นางสาวจิตรปราณี แก�วกาหลง

63133002420 นายภักดี พิมเก

63133002421 นางสาวบุญญาพร สมศรีแสง

63133002422 นายชยุตม สิทธิไกรพงษ

63133002423 นางสาวศุภิญา นิลผาย

63133002424 นางสาวทินารมภ เติมชาติ

63133002425 นางสาวจันทิรา สองศรี

63133002426 นางสาวกรพินธุ หาปูทน

63133002427 นางสาวสุภาพร วิเศษโสภา

63133002428 นางสาววรรณิดา กันหา

63133002429 นางสาวชาลี พันสนิท

63133002430 นางสาวนิลาวรรณ สติพาน

63133002431 นางสาวกชมล พลเย่ียม

63133002432 นางสาวศรัญญา วงคสมศรี

63133002433 นางสาวสุจิรา ศรีกัมพล

63133002434 นางสาวจารุวรรณ สมบูรณ

63133002435 นางสาวกัญญาณัฐ ชาติศรี

63133002436 นางสาววัฒนา แสงชาลี
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63133002437 นายจุฑาธวัช สุวรรณศร

63133002438 นายฉัตริน วงษสวัสด์ิ

63133002439 นางสาวภาวีนี ตุ�มอ<อน

63133002440 นางสาวพิมพิไล ชัยสมภาร

63133002441 นางสาวรัตนาภรณ แพงแซง

63133002442 นายณัฐพล โพดาพล

63133002443 นางสาวคุณิตา เรืองคําพัฒน

63133002444 นายเอกภัทร มานาดี

63133002445 นางสาวสมรัก ทองสูญ

63133002446 นายจิรเมธ เจริญสุข

63133002447 นางสาวณัฐเกตุ ศรีสะอาด

63133002448 นายสุรชัย เหมือนศรีชัย

63133002449 นายคมกริช กําเนิดพรม

63133002450 นางสาวสุวรักษ ทองป6Vน

63133002451 นางสาวอารีรัตน ชนะโยธา

63133002452 นางสาวพรรณรัตน เหมือนฤทธ์ิ

63133002453 นางสาวฉวีวรรณ ฐานวิเศษ

63133002454 นางสาวกองทรัพย ภูก่ิงผา

63133002455 นายณัฐวุฒิ คําโสภา

63133002456 นางสาวอาภาพร วรรณะ

63133002457 นางสาวเกศรินทร กลีบบัวทอง

63133002458 นางสาวรัญญา เตินเตือน

63133002459 นายนิธิภูมิ ขวัญเกษม

63133002460 นางสาวกนกกาญจน<O ม<วงแก�ว

63133002461 นางสาวเยาวมาลย ฉายผาด

63133002462 นางสาวจิตตสุขุม วงศชมภู

63133002463 นางสาวจิรพรรณ ศรีสวัสด์ิ

63133002464 นางสาวปAยาภรณ ถนอมเทวศิริกุล

63133002465 นายภาณุพงศ แสนทอง

หน�า 85 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133002466 นางสาวเพชรป6ญญา จารุจิตร

63133002467 นายธณัชชา ทองออน

63133002468 นางสาวฑิฆัมพร หวะสุวรรณ

63133002469 นายจิรายุทธ จุลยโชค

63133002470 นายทศพล เถาวทิพย

63133002471 นางสาวเจนจิรา พงเพ็ชร

63133002472 นายณรงค รถเพชร

63133002473 นางสาวชยานันต คงคล�าย

63133002474 นางสาวธีอาวนา นันแพง

63133002475 นางสาวศันศนีย รูปเหลี่ยม

63133002476 นางพัชราภรณ จันทรแก�ว

63133002477 นางสาวมณีนุช อามาตยทัศน

63133002478 นางสาวอาลิสา สังคะพันธ

63133002479 นางสาวสุกัญญา คอนสาย

63133002480 นางสาวนาฎวดี ดาสูงเนิน

63133002481 นายปฐพี อภัยโส

63133002482 นางสาวเกศสุดา จันทะรส

63133002483 นายจิรพงศ ชมภูคํา

63133002484 นายนัฐพงษ สีเห็มทอง

63133002485 นางสาวสุลีพร คงวรณ

63133002486 นางสาวเมธิตา แสงทอง

63133002487 นางสาวสาวินี บํารุงเกาะ

63133002488 นายพงศธร เนตรแสงศรี

63133002489 นางธัญจิรา ลุนภูงา

63133002490 นางสาววิภาภรณ ลําพองชาติ

63133002491 นางสาวพัชราภรณ อุทรักษ

63133002492 นายกิตติพัฒน ร<วมพัฒนา

63133002493 นายพิชิต ตลับนิล

63133002494 นางสาวพัชราพร ทองบุญมา
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63133002495 นางสาวรตินันท จันทะโยธา

63133002496 นางสาวสุภาวดี พาสิงห

63133002497 นางสาวปภัสราภรณ จันทโยธา

63133002498 นางสาวพรรณสุชา ทะมาดี

63133002499 นางสาวปAยนุช ห�าวจันทึก

63133002500 นายกฤษฎา ประหา

63133002501 นางอุมาพร ภูบุญมา

63133002502 นางสาวแพรทอง พลเย่ียม

63133002503 นางสาวอภิญญา โพธ์ิลังกา

63133002504 นางสาวมาสสุภา เฉวียงวาส

63133002505 นางสาวศศิธร สิงหาราโท

63133002506 นายพิสิทธ์ิศักด์ิ เถาวชาลี

63133002507 นายสมเกียรติ ดีลุนชัย

63133002508 นางสาวภัทรจิรา วันณา

63133002509 นางสาวนิราวรรณ บุตรจันทร

63133002510 นางสาวรัชนีวรรณ เฉยป6ญญา

63133002511 นายวชิระ จันคง

63133002512 นายฤทธิเกียรติ ไกรมะเริง

63133002513 นางสาวมณีรินทร แสงจันทร

63133002514 นายธนัญชัย ต้ังตรงวานิช

63133002515 นายเทพพิทักษ สังฆะมณี

63133002516 นางสาวจิณัฐตา ศรีวิพัฒน

63133002517 นางสาวณัฐภัสสร คําฟู

63133002518 นางสาวมาริสา ศรีแก�ว

63133002519 นางสาวชุติมา ญวนพลอย

63133002520 นายกฤตานน ฉายจิต

63133002521 นางสาววิไลลักษณ ดีนาง

63133002522 นายเอกธวัช ผิวผากา

63133002523 นางสาวกิตติยาพร อินทะระ
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63133002524 นายวัฒนานนท มหามูลตรี

63133002525 นางสาวพิมพิไล หลักแหลม

63133002526 นายอภิรักษ ไพศาลธรรม

63133002527 นางสาวรัตนาภรณ ประทุมสาย

63133002528 นางสาวสินีนุช จันทรสอน

63133002529 นางสาวนิตยา สมีแจ�ง

63133002530 นางสาวศิริพร ทุมเกษร

63133002531 นางสาวอานันทิพย โวอ<อนศรี

63133002532 นางสาวลักษณสุดาพร ตะโก

63133002533 นางสาวบุญฐิสา ป6ญญาสาร

63133002534 นางพนมไพร สําเร็จรัมย

63133002535 นางสาวอาทิยา ชานุชิต

63133002536 นางสาวปรียาภรณ อินทรแสง

63133002537 นางสาวจุติพร สุวรรณภักดี

63133002538 นางสาวศศิประภา คํามูล

63133002539 นายฐิติวุฒิ สัตยไพศาล

63133002540 นางสาวภัทรพร สีหานาถ

63133002541 นายสุทธิศักด์ิ เลพล

63133002542 นางสาวปภิญญา อนันเอื้อ

63133002543 นางสาวกุลธิดา จันทศร

63133002544 นางสาวอังคณิต เสสา

63133002545 นางสาวภัสราภรณ ภูถูกใจ

63133002546 นางสาวอมรรัตน จันทพิมพ

63133002547 นางสาวหทัยรัตน พิมพอุบล

63133002548 นางสาวอรพรรณ ป6สสาสัย

63133002549 นางสาวชลิตาภรณ เวชสวัสด์ิ

63133002550 นายหฤษฎ แสงพระจันทร

63133002551 นายถาวร สิริชัยโชติ

63133002552 นายชนินทร ขันตี
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63133002553 นางสาวเบญจมาศ แสงจันทร

63133002554 นางสาวยุวดี หม<วยนอก

63133002555 นางสาวสุพิชชา การุณยชัย

63133002556 นางสาวกัญญาลักษณ ผาระกัน

63133002557 นายภาสกร สุขบุญญาสถิตย

63133002558 นางสาวศุภานัน เรืองแก�ว

63133002559 นางสาวกัญญารัตน สมัยคํา

63133002560 นางสาววรารัตน ทองดี

63133002561 นางสาวศสิธร คุ�มวงศ

63133002562 นายเกริกเกียรติ แก�วมณีชัย

63133002563 นางสาวบุบผา ศักดาราช

63133002564 นางสาวสุภัคสรณ บุญธิแสง

63133002565 นางสาวนิศารัตน บุญมาป6ด

63133002566 นางสาวณิชาภัทร ไชยสุข

63133002567 นางยุพาพร พิมพลี

63133002568 นางสาวอัญฑิการ อยู<โต

63133002569 นางสาวดวงกมล มีทองหลาง

63133002570 นายวีระพล โอภาษ

63133002571 นางสาวสุจิตรา เวียงวิเศษ

63133002572 นางสาวจารุวรรณ กอศรีรมย

63133002573 นางสาวดวงพร อันทะชัย

63133002574 นางสาวปAยวดี ภูจอมจิตร

63133002575 นางสาวสาวิตรี คงสมศรี

63133002576 นางสาวอมรรัตน โพธ์ิจันทร

63133002577 นางสาวนิศารัตน แสนบุตร

63133002578 นางสาวภัทรพร คัมภิรานนท

63133002579 นายบรรพต ธิวะโต

63133002580 นางสาวบังอร สาราษฎร

63133002581 นายกมล เชือกพรม
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63133002582 นายสุรศักด์ิ จันทะรส

63133002583 นางสาวเวณิกา อ<อนพวย

63133002584 นายคณานนท เนินชัด

63133002585 นายชินพร จริยากุลวงศ

63133002586 นางสาวปริญดา โพธ์ิทอง

63133002587 นางสาวกมลชนก มงคลวัจน

63133002588 นางสาวชลธิชา บุญประเสริฐ

63133002589 นายกฤชนนท ศิริโสม

63133002590 นางสาวปฐิมา บุพผา

63133002591 นายที่รัก เทพจินดา

63133002592 นางสาวเสาวลักษณ อุ<นน้ําเที่ยง

63133002593 นายสุริยา โสภาจิตร

63133002594 นายศิริโรจน ศิริบํารุง

63133002595 นางสาวอินทิรา มูลทรัพย

63133002596 นางสาวอุษณี โสดาศรี

63133002597 นายชวโรจน รูปเรียบ

63133002598 ว<าที่ร�อยตรีสุรเกียรติ จันทะมาตย

63133002599 นางสาวอัจฉรา โสคํา

63133002600 นายบุญชนะ ชนะบุญ

63133002601 นายญาณเดช ธัญวงศ

63133002602 นางสาวนัทมล จันทรทาบ

63133002603 นางสาวอัจฉราภรณ แสนทะวงศ

63133002604 นางสาววิภาพรรณ เกษทองมา

63133002605 นายวีรศักด์ิ อุดมพันธ

63133002606 นางสาวญารินี เหล<ากาสี

63133002607 นางสาวมยุฉัตร ไชยนาม

63133002608 นางสาวสุภาพร อ<อนเหลา

63133002609 นางสาวนุศรา พิมศรี

63133002610 นางสาววรรณิภา สุขชารี
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63133002611 นางสาวแสงระวี โคคร

63133002612 นางสาวกุลธิดา นาคสุต

63133002613 นายณัฐพล ดวงสุริยา

63133002614 นายธนาวุฒิ พรมโสภา

63133002615 นางพัOชรีพร ศรีอุทธา

63133002616 นายอภิสิทธ์ิ อยู<สบาย

63133002617 นางสาวพรรณทิพา คล<องแคล<ว

63133002618 นางสาววิภาวรรณ โคบาล

63133002619 นางสาวสุทธิดา บุตรพรม

63133002620 นายณัฐวุฒิ โพธ์ิงาม

63133002621 นางสาวศรินญา สุนาทร

63133002622 นายไมค เภทรี

63133002623 นางสาวปราณี นามไพร

63133002624 นายคเชนทร ชมนึก

63133002625 นางสาวกมลวรรณ กองศูนย

63133002626 นายศักรินทร ตังทะนาม

63133002627 นางสาวเกษมณี เนื่องอาชา

63133002628 นายณัฐวุฒิ วันเพ็ญ

63133002629 นางสาวปภัชญา ประภาสะโนบล

63133002630 นายอัครชาติ ศิริบุตร

63133002631 นางสาววรกมล เหล็กคํา

63133002632 นางสาวสุมิตรา นอบไทย

63133002633 นางสาวภัทรวดี ศรีหาญ

63133002634 นางวัฒนา เสนาดี

63133002635 นางสาวจุฑามาศ กลีบกลาง

63133002636 นางสาวรําไพร ชัยบุญ

63133002637 นางสาวจุฑามาศ ศรีป6ญญา

63133002638 นางสาวอรทัย ศรัทธาคลัง

63133002639 นายพรลภัส ควรรณสุ
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63133002640 นางสาวเบญจวรรณ ทับวิธร

63133002641 นางสาวปฏิมาพร สร�างการนอก

63133002642 นางสาวธนพร จันทรทองสอน

63133002643 นางสาวรัตนาวดี แมลงภู<

63133002644 นายสมศักด์ิ สีละวัน

63133002645 นางสาวปรียานุช เนืองวงค

63133002646 นางสาวมัทนา อุปจันทร

63133002647 นางสาวจิตตมาศ แสนบุญ

63133002648 นางสาวรัชนู พลเดช

63133002649 นางสาวปลาหนัน เคนดา

63133002650 นางสาวเกศินี ป6กเคระเต

63133002651 นางสาวนันทยา อนันตวุธ

63133002652 นายชํานาญ หรบรรณ

63133002653 นางสาวแพรวพรรณ คําเสมอ

63133002654 นางสาวลัดดาวรรณ พลีชีพ

63133002655 นางสาวศิริรัตน ตุ�ยศักด์ิดา

63133002656 นางสาวปรียานุช ประทุมพร

63133002657 นายเติมพงศ บรรลือ

63133002658 นางสาวปาจรีย กะตะศิลา

63133002659 นางสาวธัญญรัตน สิทธิศาสตร

63133002660 นางสาวสินีนาถ ศรีนนทัาว

63133002661 นางสาวพันธิตา พิลาไชย

63133002662 นางสาวบุษกร สนุกค�า

63133002663 นางสาวพรวลัย จันทรสว<าง

63133002664 นายทรงทนุศักด์ิ ทุตา

63133002665 นางสาวลลนา ฝากฟHาดิน

63133002666 นางสาววชิรญาณ ใจจันทึก

63133002667 นายจิรศักด์ิ แจ�งสนาม

63133002668 นางสาวกานตธิดา เกษมพงษ
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63133002669 นางสาวสุนทรี สุระสังข

63133002670 นายปริญญา ประเสริฐสังข

63133002671 นางสาววิชญกานต ผลานิสงค

63133002672 นางสาวอรธีรา ปะนัดตะเน

63133002673 นายธนากร เเสงสันติ

63133002674 นายธนิตกุล ปากวิเศษ

63133002675 นางสาวปาณิสรา สืบสาย

63133002676 นางสาวณัฐณิชา บุญน�อย

63133002677 นางวราพร ทิพยอุทัย

63133002678 นางสาวพิมพพิชชา บุญภาไพโรจน

63133002679 นายโสภณ รินทราช

63133002680 นางสาวรุ<งทิวา จันทรสระคู

63133002681 นางสาวภัทราภรณ จําลองเพ็ง

63133002682 นางสาวปAยะพร เทวะเส

63133002683 นายพีระพงษ เมืองสอน

63133002684 นายเจนณรงค เสาวงค

63133002685 นางสาวทิพานัน มีอดทน

63133002686 นายอดิศักด์ิ เขียวแข�

63133002687 นางสาวกนกวรรณ ธานี

63133002688 นายอัษฎายุทธ ถินแดง

63133002689 นายทิวามณี รู�จิตร

63133002690 นางสาววิภาวดี อารีเอื้อ

63133002691 นางสาวศุภานัน จําเริญบุญ

63133002692 นางสาวสุพัตรา วิชัย

63133002693 นางสาวณัชชานันท วงสอาด

63133002694 นางสาวศรัญญา ไชยชิน

63133002695 นางสาวมณีรัตน บาคะรม

63133002696 ว<าที่ ร.ต.ชานนท ลําแพน

63133002697 นางสาวนิศรา เวียงคํา
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63133002698 นางสาวนวภรณ เค�าเสน

63133002699 นางสาวธนัญญา วิมูลอาจ

63133002700 นายสิทธิกร ลุนจันทา

63133002701 นางสาวนงคราญ ก�อมชัยภูมิ

63133002702 นางสาวลักษณา ตะลาด

63133002703 นางสาวชะไมพร อนันตา

63133002704 นางสาวอินทุอร ไกรษร

63133002705 นายพิสิษฐ ธิอัมพร

63133002706 นางสาวสุวรัตน แจ<มสุวรรณ

63133002707 นายจักรี แทนโสภา

63133002708 นางสาวอริสา จตุเทน

63133002709 นายภาณุพงศ มาปHอง

63133002710 นายอานนท คณะวาปP

63133002711 นายนิธิพัชญ กิจเจริญสิน

63133002712 นายพัฒนพงษ ก�อนศรีษะ

63133002713 นายรักษมันต จันทะเปH

63133002714 นางสาวจุฑามาศ ทัพสุริย

63133002715 นางสาวปวีณ พันธภูมิ

63133002716 นางสาววนิดา บุตรวาปP

63133002717 นายอนันตชัย โทผาวงษ

63133002718 นายศิวนนท บัวขวา

63133002719 นางสาวกาญจนาภรณ ประยงคหอม

63133002720 นางสาวปวีณันต มังคะวัฒน

63133002721 นายกฤษฎา อรรคนันท

63133002722 นางสาวสุภาวดี เลิศสงคราม

63133002723 นายไพรสัณฑ ทศกรณ

63133002724 นางสาวจิราพร คําโนนม<วง

63133002725 นางสาววาเลนไทน ภูมีแกดํา

63133002726 นางสาวนัทรริกานต เหมือนอินทร
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63133002727 นางสาวอัจฉราพรรณ ประภาการ

63133002728 นางสาวรุจิรัฐ ฉัตรสุวรรณ

63133002729 นายภควัต ไร<วิบูลย

63133002730 นายณัฐพล สุภรมย

63133002731 นางสาวปนัดดา ข<วงสิมมา

63133002732 นางสาวธัญพิชชา พลเชียงสา

63133002733 นางสาวกาญจนา โสสีภา

63133002734 นายธันชนา สิงหคํามา

63133002735 นายบุญธง พิมพโคตร

63133002736 นางสาวฉัตรแก�ว โยทัยเที่ยง

63133002737 นางสาวสุรีรัตน ป6ดทุม

63133002738 ว<าที่ร.ต.ภูวดล กลมลี

63133002739 นางสาวณัฐรุจา ไชยคําภา

63133002740 นางพัทธธีรา ละคร

63133002741 นายวชิราพงษ เหมวงษ

63133002742 นายอภิวัฒน ราชาเดช

63133002743 นางสาวณัฎฐณิชา อาจแก�ว

63133002744 นายนันทภพ หาญรบ

63133002745 นางสาวทิตยา ภูมิเวียงศรี

63133002746 นางสาวอมรรัตน ญาติโสม

63133002747 นายสันติภาพ วงศแก�วโพธ์ิทอง

63133002748 นายอภิรันดร นันทะเสน

63133002749 นางสาวเปรมสุดา แสงโตโพธ์ิ

63133002750 นางสาวอรุณี ภูคงคา

63133002751 นางสาววิชุดา นพเสริฐ

63133002752 นางสาวธนาภรณ ศรีประดู<

63133002753 นางสาวนุชสรา พุ<มย้ิม

63133002754 นายเอกภพ อยู<สําราญ

63133002755 นางสาววิยะดา นาเมืองรักษ
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63133002756 นางสาวสุนิสา สุวรรณหอม

63133002757 นางสาวยุนภา ประทุม

63133002758 นางสาวนิรัชชา จิตจักร

63133002759 นางสาววรรณญา วิริยปAยะ

63133002760 นางสาวศิริพร สอนคํามี

63133002761 นางสาวอรทัย ศาลางาม

63133002762 นางพูนศรี สีหาวัตร

63133002763 นางสาวศุภรัตน โสสม

63133002764 นางสาวศรัญญา ศรีมันตะ

63133002765 นางสาวสาวิตรี ฝาชัยภูมิ

63133002766 นายราขันย สุวรรณรงค

63133002767 นางสาวขนิษฐา มีเลข

63133002768 นางสาววนัสนันท ปานไกร

63133002769 นายนนทธวัฒน สิริสมบัติ

63133002770 นายอชิตพล เคะนะอ<อน

63133002771 นายณัฐพล โยธา

63133002772 นางสาววิลาศลักษณ เอาะน�อย

63133002773 นางสาวจิราพัชร สีสมเหลา

63133002774 นางสาวชลิตตา ไชยเดช

63133002775 นายอิทธิพงษ พรโสภณ

63133002776 นางสาววรัชยา จันโทภาส

63133002777 นายพงศธร แพ<งพนม

63133002778 นางสาวกาญจนาพร แสนตุ�มทอง

63133002779 นายวิศรุต วิลาวรรณ

63133002780 นางสาวอัญชลี ปุระเทพ

63133002781 นางสาวสถาภรณ สุดน�อย

63133002782 นายภราดร พูนศิริ

63133002783 นางสาวช<อผกา วรสาร

63133002784 นางสาวมาริสา คลังคําภา
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63133002785 นางสาวจิตติมา ศรีหนองบัว

63133002786 ว<าที่ร.ต.หญิงพัฒณี ไชยบุรี

63133002787 นางสาวเทพธิดา บุญตาสุทธิ

63133002788 นางสาวชลธิชา สินธุสุวรรณ

63133002789 นายป6ญญาศิลปM นิตุธร

63133002790 นางสาวศิรินธร บุญอินทร

63133002791 นายชนินทร จอมทอง

63133002792 นางสาวจิราภรณ กัณหาสุระ

63133002793 นางสาวเพ็ญประภา อาจคําพันธ

63133002794 นายพัชรพงศ เตินเตือน

63133002795 นางสาวรัชนีพร ทองสุข

63133002796 นายวิศวะ จิตรมาต

63133002797 นางสาวเกศวลี สีพัวฮาม

63133002798 นางสาวธันยธรณ กิมประโคน

63133002799 นางสาวสุขุมาล ปHอพระลับ

63133002800 นางสาวอาภาภรณ ชมวงศ

63133002801 นางพรวรี ภูมิสวัสด์ิ

63133002802 นายสมพร บงบุตร

63133002803 นางสาวพสชนัน พนมสินธุ

63133002804 นางสาวชลธิชา ฉิมลี

63133002805 นางสาววราภรณ สมณะ

63133002806 นางสาวนัดติยา มะลาด

63133002807 นางสาวภัทราพร นาวารี

63133002808 นายพงษพันธ เผ<าศิริ

63133002809 นางสาวระพีพร สอนเพ็ง

63133002810 นายณัฐพงษ ชมภู

63133002811 นางสาวศิรประภา พรมสูงยาง

63133002812 นายมานพ โฉมทรัพยเย็น

63133002813 นางสาวสอ�อน บุตะเขียว
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63133002814 นางสาวขนิษฐา สุวรรณจักร

63133002815 นายสถาพร ศรีแสงจันทร

63133002816 นางสาวดิยาน<า มงคลดี

63133002817 นางสาวจุฑามาศ พุทธสาระวงค

63133002818 นายประณต จํารัสรักษ

63133002819 นายธนพล คําอินทร

63133002820 นางสาวปAยพร เพชรบรม

63133002821 นางสาวสุกัญญา อัครปะชะ

63133002822 นางสาวลลิตภัทร เชื้อบุญมี

63133002823 นางสาวพัชรา นาทันใจ

63133002824 นางสาวปริมปภัสร สถิตยชัยธรรม

63133002825 นางสาวกัญญพร วุฒิกุล

63133002826 นายภูริช กําขันตี

63133002827 นางสาวดวงกมล ชุมแวงวาปP

63133002828 นางสาววิราพร โพธิคํา

63133002829 นางสาวสุธาทิพย ภูสงวน

63133002830 นายสกล ศรีน้ําย�อย

63133002831 นางสาวสมฤดี กองพิธี

63133002832 นางสาวพรกมล ไชยคํา

63133002833 นางสาวสุมินตรา ฤทธิยงค

63133002834 นางสาววิไลพร ศรีไวทย

63133002835 นายโฆษิต วงศศรีเทพ

63133002836 นางสาวอภิรดี สีลา

63133002837 นางสาวกานต์ิชนิต บูรณเจริญ

63133002838 นางสาวแคทลียา พันสว<าง

63133002839 นายศุภกิตต์ิ ประจันศรี

63133002840 นางสาววรรณนภา บุญโยธา

63133002841 นางสาวไพลิน ชิตนอก

63133002842 นางสาวพัชรี ดวงบัณฑิต

หน�า 98 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133002843 นางสาวจิราพร บุญไตรย

63133002844 ว<าที่ร�อยตรีดิน ศุภวัฒน

63133002845 นายจักรรินทร ศรีชัยยา

63133002846 นางสาวสุชัญญา ลุนขอนแก<น

63133002847 นางสาวกมลวรรณ ชีกว�าง

63133002848 นางสาวอณัศยา บุญวิทยาธร

63133002849 นางสาวเนตรชนก เอี่ยมแบน

63133002850 นางสาวปAยะวดี เทอดวงศวิโรจน

63133002851 นางสาวศศิธร สังกะคํา

63133002852 นางสาวมินทรลดา สนเคหงษ

63133002853 นางสาวจุรีรัตน ปAยังคะบุตร

63133002854 นางสาวกฤติยา ช้ําเกตุ

63133002855 นายณัฐพงษ พวงจันทร

63133002856 นางสาววรรณกร นามนู

63133002857 นางสาววริศรา ก̂องม่ัง

63133002858 นางสาวณัฐธยาน ศรีหาวงษ

63133002859 นางสาวกัลยา ศรีภา

63133002860 นางสาวรัชฎาพร วิชาจารย

63133002861 นางสาวชิตชนก อุปนันท

63133002862 นางสาวภัทรานิษฐ ทีจันทรมาตย

63133002863 นางสาวสิวาภรณ พลนันท

63133002864 นายณัฐวิชญ พิศพาร

63133002865 นางสาวศศิประภา วารีหลั่ง

63133002866 นายอาทิตย มีเทียน

63133002867 นางสาวจุฑามาศ แสนใจ

63133002868 นางสาวรุจิรา ลันไธสง

63133002869 นายศตวรรษ วิหางหงษ

63133002870 นายภาสกร หินคล�าย

63133002871 นางสาวอุบลรัตน ชมพูราช
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63133002872 นางสาวรัฐธญา คําแสงมาตย

63133002873 นางสาวจิราพรรณ วรรณกุล

63133002874 นางสาวทิพพาพร พรมภักดี

63133002875 นางสาววาทินี ตุ�ยศัดกา

63133002876 นางสาวสุรัญชนา สอนสะอาด

63133002877 นางสาวจิรภัทร ศรีคําม�วน

63133002878 นางสาวอุมาพร นามเทพา

63133002879 นางสาวชนิดาภา จันทรภิรมย

63133002880 นายกัมปนาท บุริมาตร

63133002881 นางสาวกรรณิการ ไพชยนต

63133002882 นายอรรถพล มูลวงศ

63133002883 นางสาวอุไรวรรณ พิมพรส

63133002884 นางสาวนัทธมน นครล้ํา

63133002885 นางสาวจันทรจิรา ศรีบุญเรือง

63133002886 นางสาวนิตยา ติยะโคตร

63133002887 นางสาวนิศาชล โคตรุฉิน

63133002888 นางสาวกัญญาณัฐ อุป6ชฌาย

63133002889 นางสาวกานตธีรา ชิลวงษ

63133002890 นางวราภรณ แสนป6ญญา

63133002891 นางสาวกฤติยาภรณ เรืองเขตรการณ

63133002892 นายธนวัตน วิไลศิลปดีเลิศ

63133002893 นางสาววิศัลยา โอษฐย้ิมพราย

63133002894 นางสาวปาริชาติ เวียงอินทร

63133002895 นายชิตพล สิมลา

63133002896 นางสาววิจิตรา ปHองขันธ

63133002897 นางสาวสุดาพร พงษหรรษา

63133002898 นายณัฐพงศ โพธ์ิเปPVยศรี

63133002899 นายวรัญXู บัวคํา

63133002900 นางสาวจริญญา วงษฉายา
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63133002901 นางสาวสุปราณี นันทคํา

63133002902 นางสาวเกวลี บุญมาศ

63133002903 นายณัฐพงษ วิรุณพันธ

63133002904 นางสาวศศินา เหล<าคนค�า

63133002905 นายปรัชญานนท มูลคํากาเจริญ

63133002906 นางกาญจนา พรมหาชัย

63133002907 นางสาวฐิตยาภา ชํานาญ

63133002908 นางสาวชุลีพร ทิ้งโคตร

63133002909 นางสาวรัตติยากร ไชยบท

63133002910 นายมงคล ทิพยรอด

63133002911 นางสาวอติชา แช<มชื่น

63133002912 นางสาวสุชาดา โสภารักษ

63133002913 นางสาววัลภา คําสุพรม

63133002914 นายสาริศ สงเกิดทอง

63133002915 นางสาวณิชากร นาเมือง

63133002916 นายก�องภพ โล<สิริเจริญ

63133002917 นางสาวอนงคศรี คําภา

63133002918 นางสาวเปรมกมลฤดี ศรีเทพ 

63133002919 นางสาวกัญญาณัฐ ปะละติ

63133002920 นางสาวโสภา ขันธวุธ

63133002921 นายชินภัทร ดอนเงิน

63133002922 นางสาวชนัฐฏา กาหลง

63133002923 นายวุฒิชัย พวกภูเขียว

63133002924 นางสาวสิริมา บุญเข�ม

63133002925 นางสาวรัตนา กันยาประสิทธ์ิ

63133002926 นางสาวเยาวลักษณ คนกล�า

63133002927 นางสาวจันจิรา สระแก�ว

63133002928 นางสาวนริศรา ลุนทา

63133002929 นายปริญญา พาอ�อ
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63133002930 นางสาวพิมพธิดา บุญโกมุต

63133002931 นางสาวศิราณี ชัยธานี

63133002932 นางสาวสุชาวดี ราชวงค

63133002933 นางสาววัชราภรณ เฉิดดิลก

63133002934 นางสาวสุกัญญา อนันเอื้อ

63133002935 นายธนาเทพ ห�าวหาญ

63133002936 นายดนุชเดช ป6ญจมาตย

63133002937 นางสาวสุริยาพร สาคุณ

63133002938 นางสาววาลี ภารไสว

63133002939 นายสยุมภู แก�วใส

63133002940 นางสาวปAยะธิดา กองเคน

63133002941 นางสาวศุภารัฏฐ หนุนวงศ

63133002942 นายสุรชัย นาชัยสิทธ์ิ

63133002943 นางสาวพรพิมล ณะวงครัมย

63133002944 นายวรวุฒิ งามละออ

63133002945 นางสาวแก�วมณี คําภูเวียง

63133002946 นางสาวจริยา ทองดี

63133002947 ว<าที่ร�อยตรีชินกฤต ณิยกูล

63133002948 นางสาวเอมอร บุบผามาโล

63133002949 นางสาวจุฑารัตน มูลเทพ

63133002950 นางสาวภัทรวดี วาลยมนตรี

63133002951 นางสาวอภิญญา นาถํ้านาค

63133002952 นางสาวปนัดดา ฤทธ์ิสําแดง

63133002953 นางสาวพัชรี พยุหะ

63133002954 นางสาวธนียา สมีเพ็ชร

63133002955 นางสาวพิชชาพร ก�อนสีลา

63133002956 นางสาวสุจิตรา ประพาน

63133002957 นายกฤษดากรณ กงกาหน

63133002958 นางสาวสุดารัตน ภาวะโคตร
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63133002959 นางสาวฐาปนี ศรีจํานง

63133002960 นายอรินชัย แก�วกัลปM

63133002961 นายภาณุพงศ คําพีระ

63133002962 นายสุรศักด์ิ อุดมเดช

63133002963 นายคุณากร อินทะรังษี

63133002964 นางสาวอรสุดา ศรีเจริญ

63133002965 นางสาวจารุภาภัทร บุตรสิมมา

63133002966 นายศัตรานัย ตอรบรัมย

63133002967 นางสาวรัชดากร การฟุHง

63133002968 นางสาวกฤติยา ปองดี

63133002969 นางสาวธนพร หันตุลา

63133002970 นางสาวพนิดา น�อยนิตย

63133002971 นางสาวธนาพร ป6ญญายาว

63133002972 นางสาวสฤษลักษณ พันโกฎิ

63133002973 นายทวีชัย ทองมูล

63133002974 นางสาวศิรินวิลาศ วรวุฒิ

63133002975 นางสาวศิริภรณ พิมพสอน

63133002976 นางสาววิลาวัณย วงษไชยา

63133002977 นางสาวชนิดาภา ป6ทมราษฎร

63133002978 นางสาวนาถรดา เลิศสหพันธ

63133002979 นายสหรัฐ โยธี

63133002980 นางสาวสุพรพิมพ นรินยา

63133002981 นางสาวศศิกร ไชยประทุม

63133002982 นางสาวศุลีมาศ แห<สถิตย

63133002983 นางสาวจิราพร มาลี

63133002984 นายธีรพงศ วงศบุญมา

63133002985 นางสาวอารยา กิตติจารุภักดี

63133002986 นางสาวเนตรนภา เสนจันตะ

63133002987 นางสาวนภัสวรรณ ไทยแท�
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63133002988 นางสาวธนภร ศรีภูวงษ

63133002989 นางสาวเสาวลักษณ หลอดทอง

63133002990 นางสาวณัฐกานต ศรีกรินทร

63133002991 นายยุทธศักด์ิ ศรีคิรินทร

63133002992 นางสาวนรินันท สุทธเขต

63133002993 นางสาวสุดธิดา เนตรสูงเนิน

63133002994 นางศริญญาภรณ พาดีจัน

63133002995 นายร<มธรรม หม่ืนน�อย

63133002996 นางสาวจิรัชญา จอกแก�ว

63133002997 นายวรรณชัย คงเจริญ

63133002998 นางสาววิภารัตน โคตะวินนท

63133002999 นายนัทธพงศ สนธิวัฒนตระกูล

63133003000 นายกานตเพชร วิชัยวงษ

63133003001 นายนันทวัฒน พ่ึงอาตม

63133003002 นางสาวกาญจนา พูนประโคน

63133003003 นางสาวชลิตา แสงบุญ

63133003004 นายปวรุตน สวนอ<อน

63133003005 นางสาวจีรนัย พรหมเทพ

63133003006 นางสาวทาริณี ทับศิริ

63133003007 นางสาวธนวรรณ ทุมก่ิง

63133003008 นางสาวน้ําฝน เดชดา

63133003009 นางสาววิภารัตน จงดา

63133003010 นายวีระชัย หีตเพ็ง

63133003011 นางสาวสุวนันท นามนอก

63133003012 นายณัฐชัย ตันซ่ือ

63133003013 นางสาวนพิชชญา ภูอาลัย

63133003014 นางสาวบุตรมณี บุญผล

63133003015 นางสาวหนึ่งฤทัย ชํานาญ

63133003016 นายสุขุมพันธ ประทุมทอง
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63133003017 นางสาวกัญญาภัทร ชุมปลา

63133003018 นางสาวณัฐมล วรรณวิจิตร

63133003019 นางสาวกันยารัตน สิงหดงเมือง

63133003020 นางสาวกษมา รัตนพลแสน

63133003021 นางสาวศุภาลักษ ชัยกาศ

63133003022 นางสาวรัตนาพร มะกอกนา

63133003023 นางสาวศิรินภา หอมตา

63133003024 นายโยธิน จําศักด์ิ

63133003025 นายกษิดิศ วรสนาม

63133003026 นางสาวปAยะดา โบราณมูล

63133003027 นายภาณุพงศ สืบหาแก�ว

63133003028 นางสาววรัทยา เบ�านี

63133003029 นางสาวปรียานุช ป6ญญามัง

63133003030 นางสาวฐิติมา กองแก�ว

63133003031 นางสาวสุนิศา ศรีภา

63133003032 นางสาวก่ิงกมล พลเย่ียม

63133003033 นายพงศธร คําเสน

63133003034 นายพงษระพี ทนทอง

63133003035 นายสุรชาติ จันทเดช

63133003036 นางสาวธัญลักษณ คําสะอาด

63133003037 นางปุญชรัสม์ิ หลงเวช

63133003038 นางสาวกฤติกา เอื้อกิจ

63133003039 นางสาวศิรินธร เสมอพิทักษ

63133003040 นางสาวรัตนา พรมวิหาร

63133003041 นางสาวเสาวลักษณ บางใบ

63133003042 นางสาวมาลิตา สุพร

63133003043 นายเกียรติพงษ นาถมทอง

63133003044 นางสาวภัทราภรณ เมืองมุงคุณ

63133003045 ว<าที่ ร.ต.หญิงกวิญฎาภรณ เกวิโก
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63133003046 นายอภิรักษ กมลผาด

63133003047 นางสาววรัทยา สืบสาย

63133003048 นางสาวเจนจิรา จันขุนทด

63133003049 นางสาวสริญยา คุณกัณหา

63133003050 นางสาวรุ<งนภา เย็นวัฒนา

63133003051 นางสาวรัตนาภรณ ลาคําเสน

63133003052 นางสาวขวัญชนก พันธุฟ6ก

63133003053 นางสาวนารีรัตน วรบัตร

63133003054 นางสาวเพียงอัปสรณ สุทธิสา

63133003055 นายวัชรินทร ปKาเขือ

63133003056 นายนิติพันธ พลจาน

63133003057 นางสาวมยุรมาศ อมรสิทธิกุล

63133003058 นางสาวขนิษฐา สุทธิประภา

63133003059 นางสาวจิตรฎาภรณ พิมพะลา

63133003060 นายวุฒิชัย กิตติคุณบริรักษ

63133003061 นางสาวนิษฐิดา พรมกอง

63133003062 นางสาวกัญญา แสนสอาด

63133003063 นายจีระศักด์ิ แสนเกษม

63133003064 นางสาวอัญชณา แข็งการ

63133003065 นางสาวธัญลักษณ ยาชัย

63133003066 นางสาวอลิสา ลุนจันทร

63133003067 นายพัฒชะวิกร อินป6_น

63133003068 นางสาวจิตรา ถ่ินละออ

63133003069 นางสาวณิทชาภา ศิลากุล

63133003070 นางสาวปุณยนุช หมอกชัย

63133003071 นางสาวนันทิยา สิวหโต

63133003072 นางสาวบัณฑิตา พัดวิลัย

63133003073 นายคมกริช ประจิมทิศ

63133003074 นางสาวอรพรรณ พุทธคุยะนาถ
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63133003075 นางสาวจิตติมา สิทธิยวงค

63133003076 นายไกรศรี หลวงน�อย

63133003077 นางสาวสุพฤกษา ประทุมมี

63133003078 นางสาวสุธิพร พลายพูล

63133003079 นางสาวไอลดา วงษกล�า

63133003080 นางสาวสุมิตรา อินตTะคํา

63133003081 นายชัยทัต ช<วยวงศญาติ

63133003082 นางสาวเกศวรินทร คําดํา

63133003083 นายธนัฐกรณ  ิแคบขุนทด

63133003084 นางสาวขวัญจิต บัวละคร

63133003085 นายยศอนันต จําปาบุญ

63133003086 นางสาวสุกจิตต ภูมิพระบุ

63133003087 นายเอกวิทย อิโน

63133003088 นางสาวชลารัตน นามเพ็ง

63133003089 นางสาวฐิติภัทร ไพศรี

63133003090 นางสาวนงลักษณ หนูราช

63133003091 นางสาวมนทการ รังเพีย

63133003092 นางสาวศุภามาศ แก�วตาบรรเจิด

63133003093 นางสาวภูสุดา อินทรมณี

63133003094 นางสาวนาตอนงค เล็บขาว

63133003095 นางสาวอรณี ดอนโหน<งชา

63133003096 นางสาวศุภวรรณ จันทาพูน

63133003097 สิบเอกอภิสิทธ์ิ อดทน

63133003098 นายจตุรงค อ่ํานาเพียง

63133003099 นางสาวชุติมา บัวระพา

63133003100 นายณัฐชนน สมบุรุษ

63133003101 นายเฉลิมชัย บุญชุม

63133003102 นายโอภาส ราโช

63133003103 นายนนทธวัช ไชยพรม
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63133003104 นางสาวภัทรฉัตรา ทองมา

63133003105 นางสาวลดามาศ มาตรคําจันทร

63133003106 นางสาวแพรวพรรณ ยุบลเลิศ

63133003107 นางสาวสุพัตรา โคตรสมพงษ

63133003108 นางสาวชญานิษฐ แก�วกันยา

63133003109 นางสาวรัศมี ทองทวี

63133003110 นายจักริน อักษร

63133003111 นายอภิวัชญา นาเลิง

63133003112 นายณัฐวุฒิ ไชยบุตร

63133003113 นายสุรเกียรติ ชุมศรี

63133003114 นางสาวจุฑามาศ อนุสุริยา

63133003115 นายสุวิชชา พินิจมนตรี

63133003116 นายธนากร นนทจุมจัง

63133003117 นายคุณานนท มาสันเทียะ

63133003118 นางสาวณัชลิดา โยธาธรณ

63133003119 นางสาวนัยนปพร กระแสร

63133003120 นางสาวจันทรธิภาพร คําจันทร

63133003121 นางสาวเบญจมาศ ธรรมป6ต

63133003122 นางสาวสุทธิดา เหลาเกตุ

63133003123 นางสาวอินทุอร ธงศิลา

63133003124 นางสาวอาทิตยา กัมประทุม

63133003125 นายธนกฤต โพธ์ิชัยแสน

63133003126 นางสาวกชกร ทุมมา

63133003127 นางสาวกมลทิพย จันทรเสรีรักษ

63133003128 นายภัทร คงม่ัน

63133003129 นางสาวสุวัจนีย คชสูงเนิน

63133003130 นายศุกลกิจ มงคลสิน

63133003131 นางสาวนวลพรรณ รองศักด์ิ

63133003132 นายณัฏฐนันท วิรุฬหา
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63133003133 นางสาวเวธกา บํารุงจิตร

63133003134 นายอมตะ โพธิสวัสด์ิ

63133003135 นางสาวเนตรนภา ศรีไชยา

63133003136 นายธนวัฒน วงษาเวียง

63133003137 นางสาวรัชดาพร สุวรรณยุทธ

63133003138 นางสาวขนิษฐา นาใจเย็น

63133003139 นายภานุวัฒน ไชยอาลา

63133003140 นางสาวฐาปนี นาชิน

63133003141 นางสาววรรณพร วันสืบ

63133003142 นางสาวอัญชลี ประทุมทีป

63133003143 นางสาวสุพรรณิการ นาเมืองจันทร

63133003144 นางสาวศิริวรรณ เต�าแก�ว

63133003145 นายปณิธาน สาทา

63133003146 นางสาวณัฐณิชา สิงจานุสงค

63133003147 นายณัฐกานต จวบสมบัติ

63133003148 นางสาววาสิตา ฝอยกลาง

63133003149 นางสาวนิโลบล เพชรภักดี

63133003150 นางสาวเมทณี อุดม

63133003151 นางสาววราภรณ โดยเคน

63133003152 นางสาวศิริกาญจน เจริญศิริ

63133003153 นางสาวจริยา ยะถีโล

63133003154 นางสาววิลาวรรณ ดวงเพียรราช

63133003155 นายเดชา ไชยคําม่ิง

63133003156 นายชวภัทร ชาบุญมี

63133003157 นายพัชรชัย ครองยุทธ

63133003158 นางสาวศุกันนา ไชยลอย

63133003159 นางสาววิไลพร แกมจินดา

63133003160 นางสาวชุติมณฑน อัคลา

63133003161 นายอดิศักด์ิ ภูมิคอนสาร
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63133003162 นายจิระพงศ หอมสุวรรณ

63133003163 นายธนรัฐ โพธ์ิอ<อนตา

63133003164 นางสาวกัญญาภัค แก�วพิมพ

63133003165 นางสาวชญาดา บึงมุม

63133003166 นางสาวปAYนอนงค นาถํ้าพลอย

63133003167 นายอัครา สงวนวัฒนกุล

63133003168 นางสาวอรยา สงทะลา

63133003169 นางสาวทรัพยคณา คุณาเทพ

63133003170 นายปฐมภพ ขันธะมาตร

63133003171 นายธีรพงศ หล�าสุวงษ

63133003172 นายพลัฏฐ อ<อนมีกูล

63133003173 นายภิวัฒน แพงคอนสาร

63133003174 นางสาวณัฐกานต เข็มลา

63133003175 นางสาวณัฐฐินันท ธุระงาน

63133003176 นายเสกสรรค คําป6ง

63133003177 นางสาวเพชรผกา กางแก�ว

63133003178 นางสาวธิดารัตน จาคํามา

63133003179 นางสาวประภัสสร ฤทธ์ิมนตรี

63133003180 นายชาตรี ตรางา

63133003181 นายอมฤต ชุมนุม

63133003182 นายฤทธิชัย เขียวแก�ว

63133003183 นายภูมเดชา ศรีไสย

63133003184 นางสาวพัชฎามาศ พิมสอน

63133003185 นางสาวณัฐธยาน ศรีนาค

63133003186 นางสาวอริสรา ย<อมไธสง

63133003187 นางสาวกิติยากร บุญพาธรรม

63133003188 นายธีรศักด์ิ สุขสวัสด์ิ

63133003189 นางสาวณัฐริกา แก�วไส

63133003190 นายกิตติพล อิ่มแมน
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63133003191 นางสาวกรรณิกา ศรีสมบัติ

63133003192 นางสาวอาทิตา อินปากดี

63133003193 นางสาวศรีวงควาลย เมืองภูงา

63133003194 นางสาวพลอยไพลิน สุพรรณคํา

63133003195 นางสาวปAYนมณี สร�อยสีหา

63133003196 นางสาวจุฑาทิพ ภูคงน้ํา

63133003197 นางสาวน้ําเพชร อมรรัตนกุล

63133003198 นางสาวหัชชา ศิริขันธ

63133003199 นางสาวรัชฎาภรณ ศรีวาท

63133003200 นายพีระพัฒน นาเวียง

63133003201 นางสาวพักตรพิมล ประจิตร

63133003202 นางสาวภัสราภา พัฒนา

63133003203 นายศิริชัย ดวงคําดี

63133003204 นางสาวกาญจนา ตามา

63133003205 นางสาวสุรินยา ผิวเฮ�า

63133003206 นายเดชคําภีร คงวงค

63133003207 นายพิทักษ ศรีโยธี

63133003208 นางสาวกมลเนตร เสนผาบ

63133003209 นายชินวัตร ไวแสน

63133003210 นายณัฏฐ จันทรหนองสรวง

63133003211 นางสาวกัญญาภัค โคตรวิทย

63133003212 นายก�องเกียรติ โคตรมณี

63133003213 นางสาวอภิญญา ป6ตตังเว

63133003214 นายพิทักษ บุญสีทุม

63133003215 นายณัฐวุฒิ จันทะคาม

63133003216 นางสาวศุภลักษณ เต็งสกุล

63133003217 นางสาวอภิญญา บุปผาเวียง

63133003218 นายเหมณัฐ โจทกมีชัย

63133003219 นางสาวนันฑิกา มาขน
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63133003220 นางสาวสัญญาลักษณ เกตะราช

63133003221 นายเอกชัย จิตรา

63133003222 นายเอกลักษณ รัตนเมือง

63133003223 นางสาวศิริพร เหล<าสุวรรณ

63133003224 นางสาวบุษกร กะสังข

63133003225 นางสาวกมลชนก น�อยสุวรรณ

63133003226 นายภานุพงษ ชูรัตน

63133003227 นางสาวทิพวัลย ปHองนิล

63133003228 นายตวิษา กางสี

63133003229 นายกรวิท วงคทะนะ

63133003230 นางสาวจิราพร แก�วคํา

63133003231 นางสาวสมสุดา เชิญชมภู

63133003232 นางสาวอภิญญา อุดมทรัพย

63133003233 นางสาวตรองกมล พิสิทธ์ิ

63133003234 นายธีระวัฒน แสงทอง

63133003235 นางสาวสิริรัตน ศิริธรรมจักร

63133003236 นางสาวพรพรรณ แน<นอุดร

63133003237 นางสาวดาเรศ พรหมแก�ว

63133003238 นายชาญวิทย จําปาวงษ

63133003239 นางสาวน้ําฝน นนทะนํา

63133003240 นายธิติ จงสกุลชัย

63133003241 นางสาวอัจจิมา แก�วมาตย

63133003242 นางสาวพัชราภรณ โคตรประทุม

63133003243 นายนันทวัฒน ภูวังแทบ

63133003244 นางสาววิรังรอง ถินประสาท

63133003245 นางสาวนลิณีย ศรีโสดา

63133003246 นายธเนศพล วังคีรี

63133003247 นางสาวปริยากุล จันทรกุล

63133003248 นายเอกรพี ชูเนตร
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63133003249 นางสาวสุจิตรา วิระศักด์ิ

63133003250 นางสาวกัณฐิกา คู<กระสังข

63133003251 นางสาวศิริลักษณ ครองบุญ

63133003252 นางสาวลภัศรดา คําอ<อน

63133003253 นางสาวสิริยากร ศรีอ<อน

63133003254 นางสาวอรนภา อินบํารุง

63133003255 นายภูมินทร ขันธทัต

63133003256 นางสาวจิราภรณ พลศรีเมือง

63133003257 นายเอกพจน ทระทึก

63133003258 นางสาวสิริลักษณ หยุมป6ญญา

63133003259 นายอนิรุจ บาลโสง

63133003260 นางสาวกมลชนก อุทัยประดิษฐ

63133003261 นายอุดร เรืองเรื่อ

63133003262 นางสาววรรณสุดา หัสโต

63133003263 นายศัตราวุธ ศรีชาติ

63133003264 นายภาณุพงศ ศรีสุโคตร

63133003265 นางสาวยุวดี โนนทิง

63133003266 นางสาววิรยา บุญยืน

63133003267 นางสาวสิริวิมล แสงหิรัญ

63133003268 นางสาวอภิรดี รุ<งนามา

63133003269 นางสาวทยิดา เข็มเวียง

63133003270 นายประสิทธ์ิ ซิวสารี

63133003271 นางสาวกาญจนธิดา ลุนเพ็ง

63133003272 นายวัชรพงศ สุวรรณชัยรบ

63133003273 นางสาวจารุวรรณ หวานอารมภ

63133003274 นางสาวชนาภรณ บุญวิเศษ

63133003275 นางสาวธิดารัตน จันทรโสดา

63133003276 นางสาววันวิสา ทานิล

63133003277 นายสุดใจ ทาระศรี

หน�า 113 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133003278 นางสาววิชชุดา จิตรโท

63133003279 นางสาวกาญจนาภรณ มีลาภ

63133003280 นางสาวธิดารัตน โชติเจริญนาน

63133003281 นางสาวภารดี จันทรอด

63133003282 นางสาวรสรินทร ทับสีหา

63133003283 นางสาวปรียาภัทร แสงหาชัย

63133003284 นางสาวกนกวรรณ บุญจวง

63133003285 นางสาวภัทรกันย เคนคําภา

63133003286 นายจักรกฤษณ สรฤทธ์ิ

63133003287 นางสาวฐิติมา โสดาสร�อย

63133003288 นางสาวสุพรรณี เย่ืองกาย

63133003289 นางสาวโชติกา โปHคอนสาร

63133003290 นางสาวสุภาวดี ธนไชย

63133003291 นางสาวเจนจิรา มะณีจันทร

63133003292 นางสาวปAยภรณ คําเหง�า

63133003293 นางสาวจารุภา แซ<อุ<น

63133003294 นางสาวงามศิริ ชัยมาตร

63133003295 นางสาวสุพัตรา นาแก

63133003296 นางสาวพิจิตรา โสมสิทธ์ิ

63133003297 นางสาวกฑิตา พันธยาง

63133003298 นายสัตยา พิมทุมมา

63133003299 นางสาวภิราดี ฆารไสว

63133003300 นางสาวจุไรรัตน กันโสภา

63133003301 นายวิวัฒน เสาวกูล

63133003302 นางสาวมาลินี สุทธิประภา

63133003303 นางสาวภัทราพร กาลุน

63133003304 นางสาวศรัญญา รอดด<าน

63133003305 นางสาวอรวรรณ จรแก�ว

63133003306 นางสาวจิรัชยา สมัญญา
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63133003307 นางสาวกศิณนันท น�อยหมอ

63133003308 นางสาวนิศาชล เพียสุพรรณ

63133003309 นางสาวณัฐธิดา ธรรมวงคO

63133003310 นางสาวรุ<งนภา แสนคาร

63133003311 นายปฏิพัฒณ กุลทะเล

63133003312 นายสุภาพ วิเชียรดี

63133003313 นางสาวปริญธร อินทรจักร

63133003314 นางสาวพรฑิตา เผ<าทองหลาง

63133003315 นายภาวัช ลับทิพย

63133003316 นางสาวอินทุกานต ผาลี

63133003317 นางสาวนัฐชา เชื้อชํานาญ

63133003318 นายฉัตรชัย สําราญรักษ

63133003319 นายภาคภูมิ บุญพ่ึง

63133003320 นางสาวชนิภรณ สมวงค

63133003321 นางสาวทวีพร ขวัญพรม

63133003322 นางสาวนัฐณิชา นามโสม

63133003323 นางสาวบุษบา บุตรัตน

63133003324 นางสาวอมรรัตน นามจําลอง

63133003325 นายวัชระ มังคละคีรี

63133003326 นางสาวรัญชนา บุญโยธา

63133003327 นางสาวพิมพตะวัน ธุระพะ

63133003328 นางสาวอธิพร บุตรสอน

63133003329 นายเนติรักษ อรรคฮาต

63133003330 นายกิตติพงษ สุทธยะ

63133003331 นางสาววิลาสินี พรมภิภักด์ิ

63133003332 นางสาวมัลลิกา กาญจนวงษา

63133003333 นางสาวศิริลักษณ ละออ

63133003334 นายธานินทร หลิมเจริญ

63133003335 นางสาวกนกวรรณ คลังบุญวาสน
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63133003336 นายนัตตพล ควรคํานึง

63133003337 นายอดิสรณ โมรี

63133003338 นายนนทปวิธ แสงดาว

63133003339 นางสาววราพร อนันเอื้อ

63133003340 นางสาวสุดารัตน พิมโพนทอง

63133003341 นางสาวศศิภา ฦาชา

63133003342 นายกัมปนาท ไชยนิจ

63133003343 นายธวัชชัย ภาระจ<า

63133003344 นางสาวณัชชามัย ทรายใจ

63133003345 นางสาวสุงามใจ ภูต�อม

63133003346 นางสาวยุพาลักษณ หระดี

63133003347 นายปAยณัฐ พิมพโพธ์ิ

63133003348 นางสาวอภัสรา จันเรือนศรี

63133003349 นางสาวชนิตา อรุณถิน

63133003350 นายอรรถวิทย ธาตุจันทร

63133003351 นางสาวปAYนกมล สิงหสถิตย

63133003352 นางสาวศุภกานต ปลอดไหม<

63133003353 นางสาวขวัญฤดี ม่ันจิต

63133003354 นางสาวอินทิรา นครศรี

63133003355 นางสาวจุฑารัตน เคนทวาย

63133003356 นายรักษพงษ ขันซ�าย

63133003357 นางสาวรุจิเรศ แก�วบุดตา

63133003358 นายชนินทร ประเสริฐสังข

63133003359 นางสาวสิรินทรรัตน สิงหหาญ

63133003360 นางสาวนิรชา นันดี

63133003361 นางสาวถิราภา โรจนศิริ

63133003362 นายภูรินทร แสนภักดี

63133003363 นางสาววารุณี สีหานุ

63133003364 นายกรกรด ครองเคหา
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63133003365 นายรัชวิทย คําใจ

63133003366 นางสาวธิดารัตน ยอดสอน

63133003367 นางสาวสุทธาทิพย ช<างลอ

63133003368 นางสาวอริศรา ฤทธาพรม

63133003369 นางสาวกนกอร โคตรพันธ

63133003370 นางสาวจุรีรัตน อ<อนทุม

63133003371 นายเทพวิทูรณ ราชธา

63133003372 นางสาวเกศรา ไชยสําแดง

63133003373 นางสาวจิราพร ชํานาญพล

63133003374 นางสาววารุณี วงศพิมล

63133003375 นางสาวสิรีธร อุปพงษ

63133003376 นางสาวณัฐณิชา ลารังสิทธ์ิ

63133003377 นายพรหมพิริยะ เมฆชัยภักตระกูล

63133003378 นายตันติกร สินธุชาติ

63133003379 นายคมสัน กุญชะโร

63133003380 นางสาวอินทิรา ทัพโยธา

63133003381 นางสาวทิพรัตน ภูวงเรือง

63133003382 นางนุชรี คัชเขียว

63133003383 นายมงคล จําปาศรี

63133003384 นางสาวกฤษติพร วงคําเหลา

63133003385 นางสาวภัสสร แสงวงศ

63133003386 นางสาววริดา เรืองแสน

63133003387 นางสาวเกวลี หนูน้ําคํา

63133003388 นายวุฒิชัย ผุสิมมา

63133003389 นางสาวเนตรนภา ผือลองชัย

63133003390 นางสาวจิณหวรา บุตรดีขันธ

63133003391 นางสาวศุภิสรา นามวัย

63133003392 นางสาวธิดารัตน เพ็ชรบุรี

63133003393 นางสาวจุลเลขา สาวาโย
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63133003394 นางสาวกนกวรรณ คาดีวี

63133003395 นางสาวชฎาพร แสนผล

63133003396 นายอณุศาสตร มุขสาร

63133003397 นายชัยอนันต ผลวิริยชัย

63133003398 นางสาวรัตนาภรณ อัญญโพธ์ิ

63133003399 นางสาวกิตติยา พลราชม

63133003400 นางสาวจันทรเพ็ญ ปAนะเก

63133003401 นางสาวภาวินี บุญสุด

63133003402 นางสาวอาทิตยา นิลผาย

63133003403 นางสาวสุวนันท ผองแก�ว

63133003404 นางสาวดรุณี บรรดร

63133003405 นางสาวชิดชนก บุญทัน

63133003406 นายภาสกร อธิเตโชกุล

63133003407 นางสาววรรณวิภา บุญเลิศ

63133003408 นางสาวภัทรา ศรีโคตา

63133003409 นางสาวปาริชาติ บูรภักด์ิ

63133003410 นายคัมภีร วงษหาแก�ว

63133003411 นางสาวหทัยชนก แสงเปPYยม

63133003412 นางสาวณัฐสินี บ�งพิมพ

63133003413 นางสาวรุ<งทิวา นนตะศรี

63133003414 นางสาวสุกัญญา สิงป6สสา

63133003415 นางสาวศุภิสรา ชุมแวงวาปP

63133003416 นางปติมา ทัพซ�าย

63133003417 นางสาวฐาปนี เจริญสว<าง

63133003418 นางสาวรัชนู สุริวงษขันธ

63133003419 นายสุรเชษฐ นิลพันธ

63133003420 นายพิษณุ ภูงามนิล

63133003421 นายล<าฟHา ดามาพงษ

63133003422 นางสาวรุจิรา รุมชิง
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63133003423 นางสาวสุพัฒตรา โคตรธรรม

63133003424 นางสาววรรณวิสา ชิณะโคตรพงษ

63133003425 นางสาวขนิษฐา สีวงสุก

63133003426 นายรักพงษ ป6ญจุมพล

63133003427 นายนิรุทต เถ่ือนมูลแสน

63133003428 นางสาวพรรษินี จิตตะเสน

63133003429 นายปรเมษฐ แต�วกลาง

63133003430 นางสาวอัญชัน เชิดโกทา

63133003431 นายไพโรจน น�อยศิริพันธ

63133003432 นางลลิตา เพชรภา

63133003433 นางสาวชาลินี ลาเกลี้ยง

63133003434 นางสาวเดือนเพ็ญ แข็งกล�า

63133003435 นางสาวศศิวิมล มณีทับ

63133003436 นางสาวอารียา คนคง

63133003437 นายจิรพนธ ลีสา

63133003438 นายณัฐพงษ พรมจันทร

63133003439 นางสาวกาญจนสุดา สุวรรณรงค

63133003440 นางสาววรัญญา แสนเมือง

63133003441 นายอดิศร สุริยะภา

63133003442 นางอุมารินทร ตะโก

63133003443 นางสาววนัญทิยา รุทโธ

63133003444 นางสาวศุภิสรารัตน วงธิสอน

63133003445 นางสาวพัชราพร ศรีเกตุ

63133003446 นายกฤชเพชร เจริญชาติ

63133003447 นางสาวนิโลบล เพ็ญตระกูล

63133003448 นางสาวกวิลทิพย เสนาะเสียง

63133003449 นางสาวสุนารี สุขเพีย

63133003450 นางสาวสุชัญญา คงนุรัตน

63133003451 นางสาวพรรณิภา เบ�าจันทึก
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63133003452 นางสาวศศิธร แฝดสุระ

63133003453 นางสาวเมธิณี ผดุงกิจ

63133003454 นางสาวณัฐวดี จันมี

63133003455 นางสาวสิรินภา เทพวงษา

63133003456 นายฉัตรมงคล มหาจักร

63133003457 นางสาวนันทกา ศิริภูมิ

63133003458 นางสาวสุพิชญา พงษสาคร

63133003459 นางสาวสุกัญญา รินเตชะ

63133003460 นางสาวปวีณา สอนดี

63133003461 นางวิภัสสร ผุยน�อย

63133003462 นายพงษศิริ บุบผามาลัย

63133003463 นางสาวณัทฐกา อาจตา

63133003464 นางสาวชัชนันท ทองมี

63133003465 นางสาวอรนุช สีธุรี

63133003466 นายชาญวิทย นาคหม่ืนไวย

63133003467 นางสาววิภาวี ประวีณานนท

63133003468 นางสาวก่ิงฟHา พหลทัพ

63133003469 นายอธิพันธ หม่ืนอินทร

63133003470 นางสาวฐานิตา นุชเนตร

63133003471 นางสาวชัชชมนฑ ขนันเย่ียม

63133003472 นายธานุมาส ทุมหนู

63133003473 นายธงชัย โพธ์ิขี

63133003474 นางสาวลดาวัลย ฤทธ์ิเรือง

63133003475 นางสาวอชิรญา กาญจนาศิริวัฒน

63133003476 นางสาวสิริรัตน น�อยคูณ

63133003477 นางสาวธนพร สิงคะนอง

63133003478 นายปAยพล ปาชะนะ

63133003479 นายทรงพล สมคําศรี

63133003480 นางสาววิภาพร ไขระวิ
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63133003481 นางสาวตมิสา โพธ์ิไทร

63133003482 นางสาวณิชา บุญญาน�อย

63133003483 นางสาวชยิสรา กอมาตย

63133003484 นางสาวอาภาภรณ จําปา

63133003485 นางสาววาริณี ไสโศก

63133003486 นายธนารัตน สําราญรื่น

63133003487 นายวุฒิภัทร สวัสดินที

63133003488 นายสิทธิชัย สิงชู

63133003489 ส.อ.ปAยวัฒน อนุพันธ

63133003490 นางสาวอาลิษา นาชัยลาน

63133003491 นายกิจณรงค ทองหม่ืนศรี

63133003492 นางสาวณัฏฐธิดา บุญเรือง

63133003493 นางสาวศิริพร วาระเพียง

63133003494 นางสาวณิชาวัลย คําสิงคะ

63133003495 นางสาวนัทฐิOดา ล<ามละคร

63133003496 นางสาวกนก พร เติมลาภ

63133003497 นางสาวสุกัญญา แก�วยอดฟHOา

63133003498 นางสาวเสาวรส องคกาศ

63133003499 นายเถลิงศักด์ิ ช<างปรุง

63133003500 นางสาวชนิกา ดาระภา

63133003501 นายจาตุรงค ทิทา

63133003502 นายธนเดช ชมจันทร

63133003503 นางสาวปวีณา เกิดกลาง

63133003504 นายสิทธิกร ไตรศิริโชค

63133003505 นายธนากร เย็นเกษม

63133003506 นางสาวเยาวลักษณ วังคาม

63133003507 นายฐากูร ประป6กพ<าย

63133003508 นางสาวสุภัตรา คําโคตรสูนย

63133003509 นายชวลิต อึ้งตรงจิตร
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63133003510 นายธนพนธ ผองแก�ว

63133003511 นายเมธัส สกุลรักษ

63133003512 นางสาวภัทรวดี องอาจ

63133003513 นางสาวสุปราณี โชติศรี

63133003514 นางบุษบา สิงหวงษ

63133003515 นางสาวอัจฉรา มาเบ�า

63133003516 นางสาวน้ําฝน ศรีโนรินทร รอดภักดี

63133003517 นายวุฒิพงษ ต้ังใจ

63133003518 นายปAยะวัฒน คําดี

63133003519 นางสาวอรทัย ดวงพรม

63133003520 นายอรรถพร อรัญรุตม

63133003521 นายณัฐพงศ ใจทาน

63133003522 นายณัฐพล พลฉวี

63133003523 นางสาวสุขศิริ สุวรรณา

63133003524 นางสาววรางคณา บุ<งอุทุม

63133003525 นางสาวไพลิน ฉลาด

63133003526 นางสาวณัฏฐกานต โถแพงจันทร

63133003527 นายกวิน ชัสุวรรณดุสิต

63133003528 นางสาวภัควิภา ฉายาภักดี

63133003529 นางสาวชนนิกานต มุมจันดา

63133003530 นายนิวัฒน หงอกไผ<

63133003531 นางสาวอรปรียา ผดุงกิจ

63133003532 นางสาวปริญญานุช โยมะบุตร

63133003533 นางสาวกุลธิดา โทนันต

63133003534 นางสาววันวิสาข หมู<เพชร

63133003535 นางสาวราตรี ปAตตังเสโน

63133003536 นายอนิวัฒน พระโพธ์ิ

63133003537 นางสาวรุ<งนภา กันทา

63133003538 นางสาวณิชาดา อินทรช�าง
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63133003539 นางสาวสกุลรัตน สอนลา

63133003540 นางสาวประภัสสร บริบูรณ

63133003541 นางสาวสิรีธร วงคราชา

63133003542 นางสาวพัทธธีรา เคลื่อนไธสง

63133003543 นางสาวอังศุมาลิน เสนาบุญ

63133003544 นายธีระพงษ เฉวียงหงษ

63133003545 นายพิพัฒน หอมทองธนพัฒ

63133003546 นางสาวเจนจิรา สืบสุนทร

63133003547 นางสาวนิภาพร ชุมแวงวาปP

63133003548 นายเมธี ยอดสุวรรณ

63133003549 นางสาวรุจีรา สัมฤทธ์ิ

63133003550 นายรักชาติ ทองดอนดู<

63133003551 นางสาวพนิดา อินทะแสง

63133003552 นางสาวสุวารีย จําปP

63133003553 นางสาวสุภาพร คําไสย

63133003554 นางสาวภัทรธิดา นนวงศ

63133003555 นายภูธเนศ ภูหาด

63133003556 นางสาวปาริตา ฉายรังษี

63133003557 นางสาวทิพยกร ทีดี

63133003558 นางสาวกัญญาวรรณ กุซัว

63133003559 นางสาวจริยา คงคาใส

63133003560 นางสาวเขมภาภัส รัศมีมาลา

63133003561 นางสาวจารุวรรณ อุทาทัย

63133003562 นายเกียรตินคร นรสาร

63133003563 นางสาวรัชฎาพร โชคคุณ

63133003564 นายประณต จงลือชา

63133003565 นางสาวสุทธิดา พิมพาเรือ

63133003566 นางสาวอาภัสรา บุญมาหล�า

63133003567 นายเชาวรินทร แสงใสแก�ว
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63133003568 นางสาววัชราพร อาจกมล

63133003569 นางสาวธนาภรณ สุวรรณพันธ

63133003570 นางสาวอรอนงค วรรณคํา

63133003571 นางสาวอิศราภรณ ศรีนา

63133003572 นายจิรโรจน จิระเจริญวงศษา

63133003573 นางสาวไอลัดดา หล�าซิว

63133003574 นางสาวรัตนาภรณ สีสุข

63133003575 นายสัญญา สุนทวงษ

63133003576 นางสาวปAยนุช สุทธิสา

63133003577 นายอนุพงศ พรมจันทร

63133003578 นางสาวปทิตตา ถนนใหญ<

63133003579 นางสาวมินตรา รักษาศิล

63133003580 นายคุณากร กําลา

63133003581 นางสาวกชกร อุ<นมีศรี

63133003582 นายวุฒิพล บุปผาชาติ

63133003583 นางสาวณัชฐชา หม่ืนทอง

63133003584 นายปพน คงวัฒนศักด์ิ

63133003585 นางสาวเบญจวรรณ หรํ่าแขก

63133003586 นางสาวกัญญา รัตน ชาติ มนตรี 

63133003587 นายคําผ<าน เมืองพิล

63133003588 นายณรงศเกียรติ รูปบุญ

63133003589 นางสาวพัชรประภา อุทรักษ

63133003590 นางสาวกนกพร โสนโสก

63133003591 นายศุภกิจ ขานทะราชา

63133003592 นางสาวสินีนาฏ สินอยู<

63133003593 นายธนาธิป ภูผารส

63133003594 นางสาวทรัพยศิริ อภิชาติโชติ

63133003595 นางสาวจิราภรณ สินทร

63133003596 นางสาวจุฑามาศ ศิลาแยง
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63133003597 นางสาวจิราภา ไชยคําภา

63133003598 นางสาวสุนิสา เทพาศักด์ิ

63133003599 นางสาวกฤติยา สีโสดา

63133003600 นายจิระพงษ ภูแลขํา

63133003601 นางสาวอุไรวรรณ นิลเต<า

63133003602 นางสาวสิรินุช มุกดา

63133003603 นายศุภกิจ พงอุดทา

63133003604 นางสาวทัชณิชา มณีงาม

63133003605 นายเลอสรรค มงคล

63133003606 นายอภินันท คํากอง

63133003607 นายจิรพงษ กาแก�ว

63133003608 นางสาวกมลรัตน ครูห�วย

63133003609 นายประกฤษฎ์ิ สมางชัย

63133003610 นางสาววันเพ็ญ วิเศษการ

63133003611 นางสาวศุภรัตน แซ<จัน

63133003612 นายอลงกรณ หล�ากํ่า

63133003613 นางสาวจุฑาทิพย ศรีบัณฑิต

63133003614 นางสาวรัตนากร ทวิวิญ

63133003615 นายอภิสิทธ์ิ สิงหอ<อน

63133003616 นางสาวกมลพรรณ สุยอย

63133003617 นางสาวกรุณา ขันทองคํา

63133003618 นายบัณฑิต ถนิมแนบ

63133003619 นางสาวสาวิตรี หงษโยธี

63133003620 นางสาวอรณัฎฐ วังสะพันธ

63133003621 นางสาวจิรชยา คําจันทร

63133003622 นางสาวอรนุช ก�อนฝHาย

63133003623 นางสาวรัชฎาพร ชูธรรม

63133003624 นางสาวบังอร คุณนา

63133003625 นางสาวศุธาทิพย นาดี
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63133003626 นางสาวพรนภา ตะวันคํา

63133003627 นายโชคทวี จันทรสว<าง

63133003628 นางสาวพิชญปกรณ หวายโหล<

63133003629 นางสาวสุภาวดี ศรีษะ

63133003630 นายพงศพล ศรีวรขันธุ

63133003631 นางสาวทิพยวิมล พงษสิงห

63133003632 นางสาวปAยะกัญญา กรวยสวัสด์ิ

63133003633 นางสาวพรรณารายณ สงวนทรัพย

63133003634 นายวัชรพล แก�วแสงสิม

63133003635 นางสาวสุนิตยา สันทาลุนัย

63133003636 นายศิระ มีแก�ว

63133003637 นางสาวปAยะนุช เรืองสวัสด์ิ

63133003638 นางสาวสายฝน จันทะมลตรี

63133003639 นางสาวสุจิรา สุทธิประภา

63133003640 นายปรัชญา จันทะนาม

63133003641 นายธนโชติ ดีมีหาญ

63133003642 นางสาวรินทรรดา วรรณดร

63133003643 นายบรรชาชาญ น�อยบาท

63133003644 นางสาวอินธิวร บํารุงบุญ

63133003645 นางสาวประภัสสร ดวงวันทอง

63133003646 นางสาวสุพัตตรา ยามวัน

63133003647 นางสาวทิวาพร แก�วเสถียร

63133003648 นางสาวอารีรัตน ภูเนานิล

63133003649 นางสาวสินใจ ไชยโวหาร

63133003650 นางสาวสโรชา ยอดแคล�ว

63133003651 นางสาวสารินันท สีนวล

63133003652 นายวิชัย แสนเมือง

63133003653 นางสาวสาวิตรี สายธานี

63133003654 นายอาทิตย เหมรา
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63133003655 นางสาวกนกวรรณ บรรจง

63133003656 นางสาววิราวรรณ พิมศักด์ิ

63133003657 นางสาวกนกวรรณ อินทวารี

63133003658 นางสาวบุญญรัตน มีศรี

63133003659 นางสาวนิติรัตน เกษลา

63133003660 นางสาวณัฐกานต ศรีม<วง

63133003661 นางสาวสุปรียา สนิทเมือง

63133003662 นายวณิชชกร น�อยชุมแพ

63133003663 นางสาวจิณณพัต นาควัชระ

63133003664 นายวรพงศ ไชยนพวัฒน

63133003665 นายพีระพงศ ลําเหลือ

63133003666 นางสาวโชติรส สังสนา

63133003667 นางสาวณัฏฐนรี ศรีเชียงสา

63133003668 นายณัชพล ชมภูวิเศษ

63133003669 นางสาวปรียาภรณ กุดหอม

63133003670 นายนัฐพล ประไพ

63133003671 นางสาวลลิตา พลเคน

63133003672 นางสาววิภาวรรณ สมบุญ

63133003673 นางสาวศิริรัตน ศรีแก�ว

63133003674 นางสาวบุหงา จําปาสี

63133003675 นางสาววชิราภรณ ศรีบุตดี

63133003676 นางสาวกุลปริยา ศรีเชียงหา

63133003677 นางสาวลักฆณา ชูพลสัตย

63133003678 นางสาววรางคณา ศิริชมภู

63133003679 นายวิจิตกรณ อ<อนโก�ก

63133003680 นางสาวจิตรลดา นพคุณ

63133003681 นางสาวพิชชาภา ดอนชัย

63133003682 นายศรัณย พันธไชย

63133003683 นายปรเมศวร พรมเสนา
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63133003684 นางสาวพิชชาพร บุตรแก�ว

63133003685 นายภาณุวัฒน ชํานาญ

63133003686 นางสาวรุจิราภรณ เจริญเขต

63133003687 นายปริญญา พรหมรักษา

63133003688 นางสาวอิศรวรรณ ภูมิโคกรักษ

63133003689 นางสาวอนุสรา สินโทต�อม

63133003690 นางสาวศรัณยพร ทองโชติ

63133003691 นางสาวทํารงลักษณ ธงชาย

63133003692 นางดุษฎี สรสิทธ์ิ ชูภิรมย

63133003693 นายธนกฤต แก�วสะอาด

63133003694 นางสาวชุติกาญจน บุญรัตน

63133003695 นางสาวกชกร รัตนบัลลังก

63133003696 นางสาวบุริมนาถ ผิวขาว

63133003697 นางสาวปAยะธิดา ป6ทมะ

63133003698 นางสาวกุลศิริ มีศิริ

63133003699 นางสาวศศิกานต สวัสด์ิโรจน

63133003700 นางสาวสุธิชา ศรีทาดี

63133003701 นางสาวรัตนมณี หีบแก�ว

63133003702 นางสาวกรกมล ปKาเขือ

63133003703 นางสาววริศรา แนวสุภาพ

63133003704 นางสาวณัชนันท จอกลอย

63133003705 นางสาวอรอุมา อินไธสง

63133003706 นางสาวปาลิตา โสภาพ

63133003707 นายจักรพรรด์ิ กําแหงมิตร

63133003708 นางสาวเนลิสา ชิตเจริญ

63133003709 ว<าที่ร�อยตรีแก�วมุกดา จอกน�อย

63133003710 นายพัฒนพงษ พลายแก�ว

63133003711 นางสาวกันตกนิษฐ เหล็กเพ็ชร

63133003712 นางสาวอัจฉรียา ใจกว�าง
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63133003713 นางสาวกานติมา สารนอก

63133003714 นางสาวโสภาวรรณ วีระจันทร

63133003715 นางสาวอารียา แน<นอุดร

63133003716 นางสาวสาธิตา แสงพระจันทร

63133003717 นางสาวอรอินทุ แสนหล�า

63133003718 นางสาวมัลลิกา สุมงคล

63133003719 นางสาวทักษพร ป6ญญาก<อ

63133003720 นางสาวภัสราภรณ จันทรโทศรี

63133003721 นายพีรพัฒน ตันแหวน

63133003722 นายพีรพัฒน จันทะขิน

63133003723 นางสาวธีราภรณ ยลอนันต

63133003724 นายสุทธิลักษณ หาญสุโพธ์ิ

63133003725 นายกฤษดา จีนดร

63133003726 นายประกาย เเสงขาว

63133003727 นางสาวฐาปนี ทับอาษา

63133003728 นางสาวกมลชนก ประทุมชัย

63133003729 นางสาวจันทรจิรา ปาคาถา

63133003730 นางสาวปภาดา ตอสูงเนิน

63133003731 นางสาวพิมญาดา โชติประเดิม

63133003732 นางสาวบุญญาพร โคตรชาลี

63133003733 นางสาวจิตยาภรณ ราทะวงค

63133003734 นางสาวภัสสร เพ็งด�วง

63133003735 นายยงยุทธ คําสงค

63133003736 นางสาวรัชนีกร ดลรุ�ง

63133003737 นางสาวสุวิมล สันหนัง

63133003738 นางสาวสุภัสสรา พ<ออามาตย

63133003739 นางสาวสุภาภรณ พรมจันทร

63133003740 นายชลันธร ตรีเลิศป6ญญา

63133003741 นางสาวศิรัญญา ภูนาโคก

หน�า 129 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133003742 นางสาวขนิษฐา นามสีฐาน

63133003743 นางสาวพรนิภา อินทป6ญญา

63133003744 นางสาวฐณัฎฐา พิลาทอง

63133003745 นางสาวสุพัตรา ป6ดสีลาด

63133003746 นางสาวเพชรลดา เทพมะที

63133003747 นายเอกรัฐ ไตยราช

63133003748 นางสาวธนาภา บุญมี

63133003749 นางสาวอิฎฐารินทร เอนก

63133003750 นางสาวชลธิชา สุนทรชัย

63133003751 นางสาวจีราพร วิรัชวา

63133003752 นางสาวโสภา ยืนยง

63133003753 นายศุภณัฐ รัตนศศิวิมล

63133003754 นางสาวธนพร พุทธเสน

63133003755 นายธรรศเมธี มณีวัง

63133003756 นางสาวศันศนีย ทรัพยไทย

63133003757 นางสาวธิดารัตน วิบูลยกูล

63133003758 นางสาวจตุพร นิลพันธุ

63133003759 นางสาวแพรพรรณ จันทะภา

63133003760 นางสาวอรอุมา พันชารี

63133003761 นางสาวนิตยา คําศรี

63133003762 นางสาวสิริญาณ บุญแจ�ง

63133003763 นางสาวนลพรรณ สุพรรณพานิชย

63133003764 นางสาวมัญยุภาลักษณ ภูทองเงิน

63133003765 นางสาวภัทรา ภูศรีฐาน

63133003766 นางสาวเบญจมาศ ชูพันธ

63133003767 นางสาวบุษรา แจ�งสว<าง

63133003768 นางสาวอัยรินลดา จันครา

63133003769 นางสาวศิริลักษณ ศรีมงคล

63133003770 นางสาวรัชฏาพร แก�วสา
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63133003771 นางสาวชนัฐกานต จงดี

63133003772 นายจักรกฤษณ บุญบุตตะ

63133003773 นางสาวอารีญา ศรีสุโน

63133003774 นางสาวเสาวณีย ป6ตตะชารี

63133003775 นางสาวอนุธิดา พักละ

63133003776 นายพัฒนพงษ ปูKคาน

63133003777 นางสาวศศิณัฏฐา ผิวแดง

63133003778 นางสาวภัทราพร โคตรหลักคํา

63133003779 นายณัฐวุฒิ จันทะบุดสี

63133003780 นางณัฐพร ลีจ

63133003781 นายพิเชษฐ ดาผา

63133003782 นายพงษเทพ พิพิธกุล

63133003783 นางสาวชลกร ผุสดี

63133003784 นางสาวณัฏฐสุฎา สุวรรณโพธ์ิ

63133003785 นายพลสุข ศรีประไหม

63133003786 นางสาวนิตยา ไกรสรพันธ

63133003787 นางสาวปุญญาดา ลิ้มธรรมรส

63133003788 นางสาววนิชญา จันศรี

63133003789 นายจิตติพัฒน จําเริญเจือ

63133003790 นายเสกสรร สงวนรังศิริกุล

63133003791 นายปAยะวัตร เชื้อดวงผุย

63133003792 นางสาวอัญชุลี สุขสวาท

63133003793 นายธณกร โคตรอาษา

63133003794 นางสาววรรณภา บุญพรมมา

63133003795 นางสาวแพรวนภา ธงไพร

63133003796 นางสาววิไลลักษณ ภูแช<มโชติ

63133003797 นายวัฒนา แย�มไสย

63133003798 นางแก�วตา ธนะสูตร

63133003799 นายปริวัตร จิตจักร
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63133003800 นายสมบัติ แหวนแก�ว

63133003801 นางสาวกาญจนา ปานบุญ

63133003802 นายทัศพงษ ห�อยไธสง

63133003803 นางสาวณัฐวรรณ สาสีดา

63133003804 นางสาวชลดา จันทรนวลนภา

63133003805 นายสุเมธ กุลสะโมรินทร

63133003806 นางสาวณัฐธิดา อุลหัสสา

63133003807 นางสาวกนกพร โพธิสาร

63133003808 นางสาวกัญญาพัชร ประทุมไข

63133003809 นายนิเวช ศรีเล็ก

63133003810 นางสาวกนกพร กระธรรมะ

63133003811 นางสาวศรัญญา เชื้อบัณฑิตย

63133003812 นางสาวนิภาภรณ สุ<มคํา

63133003813 นางสาวปAยธิดา วัลลานนท

63133003814 นางสาวกัญญาพัชร เกตุวงษ

63133003815 นายเอกพัน วรรณทวี

63133003816 นางสาวนันทรัตน จิตระการ

63133003817 นางสาวชลธิชา ทิพยมณี

63133003818 นางสาวธฤตวัน อาจสมัย

63133003819 นายป6ญญา อนุสามิ

63133003820 นายธนพล พลดงนอก

63133003821 นายวิษณุ ไชยา

63133003822 นางสาวศรัณดา อะนา

63133003823 นายธีระพล อรรถประจง

63133003824 นางสาวมนันยา โสธรรมมงคล

63133003825 นางสาวมณีรินทร แอมป6ชชา

63133003826 นางสาวชินานาง จุลละภมร

63133003827 นายธรากร ธุระกิจ

63133003828 นางสาวกมลาสิริ จุไธสง
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63133003829 นางสาวจิรัญฌา โล<หจินดา

63133003830 นางสาวนวรัตน เหลืองไตรรัตน

63133003831 นางสาวศิรดา หนากลาง

63133003832 นางสาวสุวรรณา สมอุบล

63133003833 นางสาวติญาภา เคยพ่ึงสิน

63133003834 นางสาวทิพยเกษร ยอดกันทา

63133003835 นางสาวอุมา ภูละคร

63133003836 นางสาวทิฆัมพร สังขทอง

63133003837 นายทวีวัฒน ป6สสาวะภา

63133003838 นางสาวชฎาพร โสวิชัย

63133003839 นางสาวณัฐนียา อุดมศักด์ิ

63133003840 นายสงกรานต มีตระกุล

63133003841 นางสาวภัชริดา น�อยทรง

63133003842 นางสาวสุพัตรา ราชมี

63133003843 นายภัททิพงษ แวงดีสอน

63133003844 นางสาวกนกวรรณ อนันเอื้อ

63133003845 นางสาวอรทัย สมอหมอบ

63133003846 นายศุภสิทธ์ิ สุริย

63133003847 นางสาวกาญจนาพร ธรรมสาลี

63133003848 นางรัศมี สืบศักด์ิวงศ

63133003849 นางสาวกนกวรรณ พันทิอั้ว

63133003850 นายธนชัย สถาพรสุข

63133003851 นางสาวกนกพร จําปาแพง

63133003852 นางสาวอติพร นตะ

63133003853 นางดวงนภา บุตรกุล

63133003854 นางสาวณัฏฐณิชา อนุแก<นทราย

63133003855 นางสาวนุสรา ไชยชาติ

63133003856 นางสาวนฤมล ภูผานี

63133003857 นางสาวนิตยา องอาจ
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63133003858 นางสาวสุนิตา สิทธิชัย

63133003859 นายณัฐพนธ สารสุข

63133003860 นางสาวชญานิศ ชิลนะรัตน

63133003861 นายจิตรกร ทัศนภักด์ิ

63133003862 นางสาวกฤษฎาภรณ ทองอันตัง

63133003863 นางสาวรสสุคนธ ชุมอภัย

63133003864 นางสาวภิชกาญช มณีศรี

63133003865 นางสาวสุกัญญา พลเดชา

63133003866 นางสาวธัญญา ทะนารี

63133003867 นางสาวกัญญารัตน บุญวัน

63133003868 นางสาวปานตะวัน จันทรมุกดา

63133003869 นางสาวสรัลนุช ชูคันหอม

63133003870 นางสาวพรรณิตา สุภิษะ

63133003871 นายพชรพล สารทอง

63133003872 นายศักยศรณ นาคม่ัน

63133003873 นางสาวหนึ่งฤทัย นักร�อง

63133003874 นางสาวอลิษา ระวิสิทธ์ิ

63133003875 นางสาวสุชาดา เรืองรุ<ง

63133003876 นายณัฐพงษ นาน�อย

63133003877 นางสาวกวิสรา จันทวารา

63133003878 นางสาวเบญจมาศ สีหานาม

63133003879 นางสาวฤดีสรวง จันทรเพ็ง

63133003880 นางสาวกฤติมา ทะเสนา

63133003881 นางสาวชลิตา โทถม

63133003882 นางสาวนิศาลักษณ นามแสง

63133003883 นางสาวอภิษฎา ไชยงาม

63133003884 นายชัยพงษ นาฤนนท

63133003885 นางสาวศศิธร มะลัยขวัญ

63133003886 นางสาววิภา กาพยแก�ว
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63133003887 นายธรรมนOุญ ย<อมอารีย

63133003888 นายณัฐชนน ภูหัวไร<

63133003889 นางสาวพรพิศ ปานผ<อง

63133003890 นางสาวลลิตา ศรีภิรมย

63133003891 นายวราพงษ อินธิบาล

63133003892 นางสาวทิพวรรณ จําปาคํา

63133003893 นางสาวสุรีรัตน อันทะวงศ

63133003894 นางสาวสรินดากร โนศรี

63133003895 นางสาวสิริกาญจน เอมโอษฐ

63133003896 นางสาวณัฐณิชา โถแก�วเขียว

63133003897 นายกิตติศักด์ิ พรมแสน

63133003898 นางสาววิยดา พรมมะลี

63133003899 นางสาวศิรินภา เจียรสถิตย

63133003900 นายอธิพงษ สงนอก

63133003901 นางสาวกมลเนตร ทองคําชุม

63133003902 นางสาวพีรดา ศิริวงศ ณ อยุธยา

63133003903 นางสาวธิดารัตน หอมกลิ่น

63133003904 นางสาวนิตยา คนกล�า

63133003905 นางสาวกัลญาณี ชนะภู

63133003906 นายวุฒิพงษ ผาภู

63133003907 นายนฤชา วิสีสิทธ์ิ

63133003908 นายศราวุธ ดีแสง

63133003909 นางสาวจิตรารมภ สีพุทธา

63133003910 นางสาวพรวิภา ศรีปราบหล<ม

63133003911 นางสาวสุภัสสรา สัมฤทธ์ินอก

63133003912 นางสาวศศิธร โพธ์ิสม

63133003913 นางสาวสุธามาศ เสือคง

63133003914 นายรัฐธรรมนูญ เฟ\Yองอิ่ม

63133003915 นายฉัตรชัย สิทธิวงษ
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63133003916 นางสาวนัฐพร สุขศิริ

63133003917 นางสาวใจเอื้อ มงคลสิทธิกุล

63133003918 นางสาวเกวลี นันทอําพร

63133003919 นางสาวเมธินี สุนนท

63133003920 นางสาวธัญพร จันทะดวง

63133003921 นางสาวพิรุณ ศรีชมภู

63133003922 นายเกียรติพงษ ชุ<มจิตต

63133003923 นางสาวสุพัตรา เทพมง

63133003924 นางสาวพรรณภา อ<อนคํา

63133003925 นายณัฏฐพล ฉากจินดา

63133003926 นางสาววัชราภรณ โคตรชัย

63133003927 นางสาวสุพพัตรา เกษร

63133003928 นางสาวณัฐณิชา เมืองกระจ<าง

63133003929 นายประสพชัย คําสุพรหม

63133003930 นางสาวบุหลัน ทุมโส

63133003931 นางสาวจุฬารัช เสนารัตน

63133003932 นางสาวนิพาพร เติมวุฒิ

63133003933 นางสาวเกตนิกา บุตรศรี

63133003934 นางสาวชุลีพร เพ็งทอง

63133003935 นางชญาณี ชารีรักษ

63133003936 นางสาวอังสุมาลี รอนศึก

63133003937 นางสาวสุทธินันท บรรดิษฐ

63133003938 นางสาวมนสิกานต กุญชร ณ อยุธยา

63133003939 นางปฐมาวดี ลารเซ<น

63133003940 นางสาวสุกัญญา พงษราศรี

63133003941 นางสาวอภิญญา พาปา

63133003942 นางสาวอริสา สุภาษี

63133003943 สิบเอกหญิงกรกนก ไกรราช

63133003944 นายเสกสรรค มาโนนทอง
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63133003945 นางสาวมัลลิกา มีมะจํา

63133003946 นางสาววศิราภรณ โสมสิทธ์ิ

63133003947 นายสิรธีร สีผึ้งทอง

63133003948 นางสาวจีรนันท ศรีบุญเรือง

63133003949 นางสาววิลาวัลย ศรีแพงมนต

63133003950 นางสาวรวิสรา จิตรบาน

63133003951 นางสาวอรวรรณ แสงแก�ว

63133003952 นางวิชชุดา ระวีวัฒนา

63133003953 นางสาวอภิญญา ภูกองชนะ

63133003954 นายมงคล นามไพร

63133003955 นางสาวกัญญาณัฐ บัวชม

63133003956 นางสาวชมพูนุท พิเคราะหกิจ

63133003957 นายฉัตรมงคล เข่ือนแก�ว

63133003958 นางสาวจริญญา ชนะศึก

63133003959 นายอํานาจ มูลอาจ

63133003960 นางสาววิรัลพัชร จันทะลี

63133003961 นางสาวสุดธิดา บุตชา

63133003962 นายสุวัฒนชัย นาสมจิตร

63133003963 นายพิทยา ดวงโกสุม

63133003964 นางสาวปทิตญา พรมโสภา

63133003965 นางสาวนันทวรรณ แก�วพิกุล

63133003966 นายพงศธร นามพิลา

63133003967 นายสดายุ โพชะกะ

63133003968 นางสาวสราลี สวัสด์ิผล

63133003969 นางสาววิสสุตา เกิดชัยภูมิ

63133003970 นางสาวรุจิรา เศรษฐสุข

63133003971 นางสาวฐิติพร เนียมเงิน

63133003972 นางสาวสิริวิมล กุรินทร

63133003973 นางสาวลลิตา กันยานุช
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63133003974 นางสาวสิริโสภา เลบ�านแท<น

63133003975 นางสาวณัฏฐณิชา ไชยพิศ

63133003976 นางสาวสมัยพร ตลบหอม

63133003977 นางสาวมณิสรา บุตรพรหม

63133003978 นางสาวสิริชา อัศวภูมิ

63133003979 นางสาวอิศราวรรณ สุจริตพิทักษกุล

63133003980 นางสาวอาลีนา ชมติวัง

63133003981 นางสาวอัญติมา สมเหนือ

63133003982 นางสาวนิดานุช ฝ6กบัว

63133003983 นายพัฒนยศ แข็งขัน

63133003984 นางมนตเทียนทอง โททํา

63133003985 นางสาวนฤมล แซงโคตร

63133003986 นางสาวอริษา น�อยวิชัย

63133003987 นางสาวชมพูนุท ศรีสุธรรม

63133003988 นางสาวบุษยา โพธิยา

63133003989 นายธวัชชัย โคตหานาม

63133003990 นางสาวธัญญารัตน มีลุน

63133003991 นายเทวราช แสงสุวรรณ

63133003992 นางมยุรี คําภู

63133003993 นางสาวชฎาพร จันทนา

63133003994 นางสาวณัฐริกา กงจันทร

63133003995 นางสาวสุภานัน ป6ญจิตร

63133003996 นางสาวอัจฉราภรณ บาลศรี

63133003997 นางสาวสมฤดี ลีคะ

63133003998 นายปรมี ลามูลชา

63133003999 นางสาวภัทราพร สุริยะไชย

63133004000 นายนพรัตน จันทรเทพ

63133004001 นายธิติ บุดดาน�อย

63133004002 นายทนันชัย ลือชัยราม
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63133004003 นางสาวสุทธิดาพร ฤทธิวัชร

63133004004 นายนัฐพงษ ด<วนใหญ<

63133004005 นางสาวสุมัทนา ภัทรประเสริฐ

63133004006 นางสาวอารีญาภรณ พลสิม

63133004007 นางสาวสุดารัตน ภูกุล

63133004008 นายวุฒิพงษ เขตรสมัคร

63133004009 นางสาวนิราวรรณ เอื้อดี

63133004010 นางสาวเยาวภา ปKาเจือ

63133004011 นางสาวฐิตาภา เกษสิมมา

63133004012 นางกาญจนา พิงพิน

63133004013 นางสาวณัฐธิดา รุณรุทธ์ิ

63133004014 นางสาวศรัญพร เพชรสุข

63133004015 นางสาวทิพาพร ศรีวิชา

63133004016 นางสาวภัทราวดี บําเรอจิตต

63133004017 นางสาวธนานันท ครองสนั่น

63133004018 นางสาวเสาวลักษณ คําปลิว

63133004019 นางสายไหม คลังแสง

63133004020 นางสาวจารุวรรณ กองสี

63133004021 นางสาวผ<องนภา กุลตา

63133004022 นางชลิพร อนุฤทธ์ิ

63133004023 นายณัฐวัชร นามวิเศษ

63133004024 นายวุฒิชัย ปะสิริ

63133004025 นายวิเชษฐ สีไสว

63133004026 นางสาวณิชนันทน สีหาราช

63133004027 นางสาวกิตติยาพร ดวงรุ<ง

63133004028 นางสาววิจิตรา ทุมอ�ม

63133004029 นางสาวปAยรัตน ป`Yงพรหม

63133004030 นางสาวสุภัสดา รถเชษฐา

63133004031 นางสาววดี สุดจริง
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63133004032 นางสาวอรยา พรมมา

63133004033 นางสาวณิชกานต สุวรรณนุช

63133004034 นายกุญชชญา การะเกต

63133004035 นางสาวนพิศพร ก�อนพิลา

63133004036 นายชัยบูรณ ดิลกกัลยากุล

63133004037 นางสาวฐิติพร เอี่ยมผ<อง

63133004038 นางสาววรารัตน พลพิมพ

63133004039 นางสาวปนัดดา กองศิริ

63133004040 นางสาวกชกร ไชยอุโคตร

63133004041 นางสาววรินทร สวนเส

63133004042 นางสาวกัญญารัตน ล้ําเลิศ

63133004043 นางสาวพิชญสินี เวียงนนท

63133004044 นายวิรุฬห อินทโมนี

63133004045 นางสาวเบ็ญจรงค อู<ทอง

63133004046 นางสาวปพิชญา ไชยโกฎ

63133004047 นายธนโชติ เปรมใจ

63133004048 นายอรรถกร ทองสิงห

63133004049 นายอนุชา คําศรี

63133004050 นายมานะกุล ช<างปลูก

63133004051 นายนัฐพล แก�วอุดม

63133004052 นางสาวสุรีรัตน คนเพียร

63133004053 นางสาวพรประภา พลเย่ียม

63133004054 นางเมธิญา แสงคํา

63133004055 นางสาวพัชรมัย ฤทธ์ิลือไกล

63133004056 นางสาวมาลาทิพย มุงเพีย

63133004057 นางสาวเพชรดา สืบพันธ

63133004058 นางสาวบุษกร ชัยกลาง

63133004059 นายนวพงษ ภาษี

63133004060 นางสาววัชรี ภูมิภักด์ิ
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63133004061 นายธิติสรรค ดวงกางใต�

63133004062 นางสาวชุดาภา เหลือล�น

63133004063 นางสาวณัฐกานต บํารุงชัย

63133004064 นางสาวจิตดารัตน โคตรมุงคุณ

63133004065 นางสาวสุกัญญา กุลไพรสาร

63133004066 นางสาวพัชรี อ<อนตา

63133004067 นางสาวจันทรทิมา สิงหสมบัติ

63133004068 นางสาวสุกัญญา โสโนนสูง

63133004069 นางสาววราภรณ ภูกะฐิน

63133004070 นายคริษฐา พรหมกุล

63133004071 นางสาวสุพรรณี สารพันธ

63133004072 นายรัฐพล ทองเกียรติ

63133004073 นางสาวสุดารัตน อุปมาโท

63133004074 ส.ท.นัฐพล จันทรหัวนา

63133004075 นางสาวอารยา ชัยศิริ

63133004076 นายวีรพล มานะดี

63133004077 นางสาวเพชรมณี สร�างนา

63133004078 นางสาวธฤติญา ประยูรคํา

63133004079 นางสาวชญานนันท ศรีกาญจนเพริศ

63133004080 นางสาวกรุณา กองกาย

63133004081 นางเพชรดา จันทรนุ<ม

63133004082 นายอรรถนันท คําย่ิง

63133004083 นายฉัตริน ก�อมณี

63133004084 นายนฤพนธ สุริฉาย

63133004085 นางสาวปAยธิดา หงษพินิจ

63133004086 นายจักรี นันต้ือ

63133004087 นางสาวสุภาวิณี พันทิอั้ว

63133004088 นางสาวพรสุดา ดงพระจันทร

63133004089 นายสุวพัชร พรมเจียม
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63133004090 นางสาวสุชาดา มิดซุย

63133004091 นางสาวดวงหทัย แสนหนวด

63133004092 นางจรรยพร ก�านสันเทียะ

63133004093 นางสาวศศิธร สุขเพีย

63133004094 นางสาวสุพิชชา คุ�มต�Oม

63133004095 นายปริวัฒน แหล<งสท�าน

63133004096 นายกฤษณะ เริงสูงเนิน

63133004097 นางสาววรรณกนก ฉิมจ๋ิว

63133004098 นางสาวหทัยทิพย นาหนอง

63133004099 นางสาวศิริรัตน ดีสุข

63133004100 นางสาววราพร บุญทัน

63133004101 นางสาวจิรารัตน ผาจวง

63133004102 นางสาวปริยากร สมบัติมล

63133004103 นางสาวจุรีรัตน เหมือนรุ<ง

63133004104 นางสาวนันทธิดา สวัสด์ิวงษ

63133004105 นางสาวรัตนาภรณ คุณไชย

63133004106 นางสาววนิดา เสาสิมมา

63133004107 นายกิตติกร ภูวนาค

63133004108 สิบเอกเฉลิมชัย อนุสัตย

63133004109 นายนัฐพล จิตโส

63133004110 นางสาวเจนจิรา แก�วคําหาญ

63133004111 นางสาวปรมาภรณ แสงแก<นสาร

63133004112 นางสาวณัฐสุดา เหง�ามูล

63133004113 นายปAยณัฐ ศรีรังษ

63133004114 นายกวินวัฒน โพชารี

63133004115 นางสาวฑิฆัมพร พุ<มทอง

63133004116 นางสาวพิมพา เรียงรัตน

63133004117 นางสาวบุญสิตา แสนดี

63133004118 นางสาวชุติมา บุตรช<วง
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63133004119 นางสาวกรกนก ไวโส

63133004120 นายศุภชัย วีระศักด์ิ

63133004121 นางสาวกานตชนิต ปรองพิมาย

63133004122 นางสาวสุดารัตน อาสาสนา

63133004123 นางสาวชรินรัตน แซ<โซ�ง

63133004124 นายเกียรติศักด์ิ วิจิตรรัตน

63133004125 นายอุบล วิชาธรรม

63133004126 นางสาวพัชรินทร สาขา

63133004127 นางสาววาสนา อรรถเสนา

63133004128 นายวีรพงษ ศรีบุตรตา

63133004129 นางสาวอคิราภ ศรีวิเศษ

63133004130 นางสาวจิรวรรณ เหมือนเหลา

63133004131 นายศศิพงศ พุทธพักตร

63133004132 นางสาวรัชนุก ศรีมีชัย

63133004133 นางสาวเกศิรินทร แก�วอินทิม

63133004134 นางสาวพรนภา ใจสว<าง

63133004135 นางสาวจตุพร แดงนกขุ�ม

63133004136 นายกิตติศักด์ิ ลามุล

63133004137 นางสาวดวงใจ ธัญญาหาร

63133004138 นางสาวบุณยาพร แก�ววันดี

63133004139 นางสาวชญาภา เกตุแก�ว

63133004140 นางสาวพิชญาพร หัสแดง

63133004141 นางสาวจุฑารัตน โพธ์ิน้ําคํา

63133004142 นางสาวอรพรรณ นามมูลน�อย

63133004143 นางสาวธนาภรณ กังวานพจนีย

63133004144 นายไพโรจน ด�านเนาลา

63133004145 นางสาวจุฑามาศ วันชิน

63133004146 นางสาวจิรวรรณ นันทดี

63133004147 นางสาวทิพาวรรณ ถนอมผล
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63133004148 นายศิริมงคล ศรีสมบัติ

63133004149 นายปรีชา สอนศรี

63133004150 นายกฤษฎา โพธิสิงห

63133004151 นางสาวกาญจณา ภูชุ<ม

63133004152 นางสาวอลิษา อดทน

63133004153 นายธงชัย นามสิงหขัน

63133004154 นายอํานาจ ศิริกําเลิศ

63133004155 นางสาววรรณิดา สุวรรณเทพ

63133004156 นางสาวทิพยสุดา เพ็ญสุริยะ

63133004157 นางสาวศิริลักษณ ฝHายเทศ

63133004158 นางสาวจุฑารัตน นามชารี

63133004159 นางสาวณัชชา คูวัฒนานุกูล

63133004160 นางสาวอมรรัตน แก�วคําพล

63133004161 นางสาวสุวนันท เหมือนทอง

63133004162 นางณฐกร ศรีหะ

63133004163 นางสาวศุภัสสร อะช<วยรัมย

63133004164 นางสาวสุดารัตน ไชยมาตย

63133004165 นางสาววิภาดา ชินศรี

63133004166 นายวัชริน กุดวิเทศ

63133004167 นางสาวปารดา ศรีป6ญญา

63133004168 นายกล�าณรงค ศรีเมืองบุญ

63133004169 นางสาวสุภารัตน ศรีพิพัฒน

63133004170 นางสาวจารุพร สุริวรรณ

63133004171 นางสาวก่ิงกาญจน นามเขต

63133004172 นางสาวนิตยา ไชยม่ิง

63133004173 นางสาวพิมพใจ เขจรรักษ

63133004174 นายวีรนาคิน จันปุKม

63133004175 นางสาวภัททิยา ปะมาระเต

63133004176 นางสาวปารีดา สิมลา
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63133004177 นายวรรธรนัย สหัสนา

63133004178 นายกฤษณพล ทาระจัน

63133004179 นายธนชิต ปาด�วง

63133004180 นางสาวสุนิสา ปาระดี

63133004181 นางสาวนุศรา วัลลา

63133004182 นายอนุวัต อ<อนหลง

63133004183 นางสาวนิภาพร โชติรื่น

63133004184 ว<าที่ร�อยตรีหญิงสุภารัตน ป6กการะโต

63133004185 นางสาวกนิษฐา สมศรีษะ

63133004186 นายวรรณสิงห ไชยแสง

63133004187 นางสาวสิริวิมล สุวรรณรัตน

63133004188 นายอนุชา ผาลึพล

63133004189 นายอรรถพร สุวรรณสิงห

63133004190 นายขวัญชัย จรรยา

63133004191 นางสาวนรีกุล บุรุษราษฎร

63133004192 นายวิษณุวัฒน ไพศาลธรรม

63133004193 นางสาววรรณวิสา อาษาขันธ

63133004194 นางสาวศิวภรณ ระวังศรี

63133004195 นางสาวณัฐสุดา ถ่ินวิลัย

63133004196 นายสมคิด ดัดจอหอ

63133004197 นายณิชนนท เชนประโคน

63133004198 นางสาววิภารัตน ผิวนางาม

63133004199 นางสาวดาวทิพย รสโสดา

63133004200 นางสาวปุณญาพร จันทรสม

63133004201 นายชรินทร จันทราช

63133004202 นางสาวประภาพร ปลัด

63133004203 นายกฤชนก นาสมวงศ

63133004204 นางสาวสุประวีณ บุญโชติ

63133004205 นายจิรศักด์ิ สุริโย
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63133004206 นางสาวธรรณชนก แสงศรี

63133004207 นางสาวพัชริดา สุขประมา

63133004208 นางสาวนนทพร ถาวงษกลาง

63133004209 นางณัฐภัสสร บุญสอน

63133004210 นายประพันธ มีทองหลาง

63133004211 นางสาวเกศสุดา ประเสริฐสังข

63133004212 นางสาวเบญจมาศ ไชยแสง

63133004213 นางสาวกนกพร สมใจ

63133004214 นางสาวพัทธธีรา บุษบงค

63133004215 นางสาวอรญา อโนมา

63133004216 นางสาวศศิประภา ศรีชมชื่น

63133004217 นางสาวพัชรินทร ทองทิพย

63133004218 นางสาวพรพรรณ อัมพวา

63133004219 นางสาววรางคณา พิมพเดช

63133004220 นางสาวกมลพร บุญเพ็ชร

63133004221 นางสาวอริศรา จันทรพวง

63133004222 นางสาวเนตรสกาว พิกุลทอง

63133004223 นายเกริกไกร ชนะภักดี

63133004224 นางนิติยา ลาดล�าย

63133004225 นางสาวกาญจนา สีทม

63133004226 นางสาวจุฑามาศ พรมคุณ

63133004227 นางสาวสุภาวรรณ แซ<อึ้ง

63133004228 นายเชิงชัย ชนะไธสง

63133004229 นางสาววิภาวี อํามาตทัศน

63133004230 นายธวัชชัย วุฒิมาลัย

63133004231 นายไวทยา ศรีกุตา

63133004232 นางสาวทิพย วรรณ พล เสน

63133004233 นายพิสุทธ์ิ อ<อนฉวี

63133004234 นางสาวประภาพร ดิกขุนทด
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63133004235 นายจิรานุวัฒน ศิริวรรณ

63133004236 นายพีระพงษ พรมทา

63133004237 นางสาวปAยนัดดา ประกอบผล

63133004238 นายเทพฤทธ์ิ แพงไทย

63133004239 นางสาวศิริลักษณ เหล<าหมวด

63133004240 นางสาวศิริรัตน คําสสม

63133004241 นางสาววลีชา มาตยนอก

63133004242 นางสาวเจนจิรา นนทะคําจันทร

63133004243 นางสาวเจษฎา ทนนาดี

63133004244 นางสาวธิดารัตน ศักด์ิศิริรัตน

63133004245 นางสาวพิชญสินี พระสว<าง

63133004246 นายวราวุธ หวษชุมแพ

63133004247 นายวชิรวิชญ สุวรรณศักด์ิ

63133004248 นางสาวมลฤดี อินนะระ

63133004249 นางสาวพิจิตรา รองดอน

63133004250 นางสาวญาณิศา พันธสําอางค

63133004251 นางสาวนันทัชพร ทองพรม

63133004252 นางสาวนุชรินทร จันเหว<า

63133004253 นางสาวนันธพร ดีไพร

63133004254 นางสาวจุฑารัตน ของสงคราม

63133004255 นายรัฐกร ประทุมรุ<ง

63133004256 นางพัศธนัญญา ดลโสภณ

63133004257 นางสาวอรทัย เกษทองมา

63133004258 นายสืบสกุล มณีวรรณ

63133004259 นางสาวกชวรรณ คนล่ํา

63133004260 นางสาวปภ  ั สมณ นรมาตย

63133004261 นายสันติเทพ ทองสอน

63133004262 นางสาวรุ<งระวี พุดสีเสน

63133004263 นางสาวธารวิมล ภูระวัง
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63133004264 นางสาวปาจรียา สีทัดยศ

63133004265 นายอรรถพล เบ�าชัย

63133004266 นายธนกร ศรีเสน<ห

63133004267 นางสาวณัชชา ชัยชุมพล

63133004268 นางสาวเบญญา ประยงคหอม

63133004269 นางสาวนิตยา คําดี

63133004270 นางสาวยศวดี ถาวรกูล

63133004271 นางสาวเนตรนภา ศรีกําพล

63133004272 นางสาวกาญจนา พิมวานันท

63133004273 นางสาวธัญญลักษณ ภูปุย

63133004274 นางสาววัจนาพร อยู<คง

63133004275 นางสาววรรณิศา ธนะกัญญา

63133004276 นางสาวพัชราภรณ กงศร

63133004277 นางสาวอภิญญา สิงหใจ

63133004278 ว<าที่ ร.ต.คูณอนันต ชูวงศ

63133004279 นายนันทวัฒน ชัยสงค

63133004280 นายอดิศร สีลาดเลา

63133004281 นายพนมศิลปM เศษถา

63133004282 นางสาวกาญจนา คุณพระรักษ

63133004283 นางสาวธัญจิรา ยางเด่ียว

63133004284 ว<าที่ร�อยตรีรัฐภูมิ บํารุงศิลปM

63133004285 นางสาวดวงฤดี คงทนแท�

63133004286 นางสาววัลยา นาถมทอง

63133004287 นางนฤมล พวกไธสง

63133004288 นายณัฐพล ศรีกอง

63133004289 นายสิทธิชัย ผ<ายเพีย

63133004290 นางสาวผกามาศ ศรีทุม

63133004291 นายดิศพงษ พันธศิริ

63133004292 นางสาววรานันท สุทธการ
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63133004293 นายชลาวุฒิ กาทองทุ<ง

63133004294 นางสาวสุพัตรา ชาติไทย

63133004295 นายจักริน เบี้ยวจันทร

63133004296 นายสันติ เสลมาตย

63133004297 นางสาวผกากอง เต็มจิตต

63133004298 นายชัยชาญยุทธ ภาแกดํา

63133004299 นางสาวจิตระวี ตรีวิเศษ

63133004300 นายอรรคชา ตอรบรัมย

63133004301 นางสาวลดาพรรณ อามาตย

63133004302 นางสาวเพ็ญศรี ราญมีชัย

63133004303 นายพีรพงษ พยอม

63133004304 นางสาวกชพร งอกลาภ

63133004305 นางสาวประกายเดือน สียางนอก

63133004306 นายธนกร มังคะตา

63133004307 นายภูริทัต บุบผาเดช

63133004308 นางสาวปริฉัตร กองสี

63133004309 นางสาววชิราพร อาจทวีกุล

63133004310 นางสาวพรทิพย พงษชนะ

63133004311 นางสาวจิตราภรณ ชลชี

63133004312 นางสาวอธิชา จูมทอง

63133004313 นายภาณุพงศ สวดสม

63133004314 นางสาวมณีนุช นันกวน

63133004315 นางสาวสุพิชชา สารผล

63133004316 นางธัญญลักษณ โมคะรัตน

63133004317 นางสาววิชุณี ศรีสวัสด์ิ

63133004318 นางสาวปาจารีย ธารารมย

63133004319 นายอนุชา โพธ์ิศรีทอง

63133004320 นางสาวปวันรัตน สุพร

63133004321 นางสาวมณีจันทร พรหมเมตตา
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63133004322 นางสาวผกามาศ จันดาเวียง

63133004323 นายณัฐกร สุระพร

63133004324 นายอนุรักษ หลักบึง

63133004325 นางสาวชญาภรณ พันธมณี

63133004326 นางสาวศิรินาฎ คําขวา

63133004327 นายเทอดพงษ พรพิพัฒน

63133004328 นางสาวธิดารัตน ติงมหาอินทร

63133004329 นางสาวเกตนภา อุ<นผาลา

63133004330 นายกฤต ม่ิงขวัญ

63133004331 นางสาวชัญปภา บัวเพ็ชร

63133004332 นางสาวศิริธร พิมสุวรรณ

63133004333 นายทรงวุฒิ คําโคตรสูนย

63133004334 นางสาวฐิติพร เทศารินทร

63133004335 นางสาวจามจุรี ทุรันไธสง

63133004336 นางสาวเพชรรินทร สาแก�ว

63133004337 นางสาวยุคลธรณ ไชยคราม

63133004338 นายเกรียงไกร นามคุณ

63133004339 นางสาวภัทรสุดา ฤทธิยา

63133004340 นางสาวเฟ\YองฟHา ภูนา

63133004341 นางสาวดาวเรือง เอี่ยมประไพ

63133004342 นางสาวระพีพรรณ ปะมาระตา

63133004343 นางสาวอําไพ บุญโญปกรณ

63133004344 นายจิตติวัฒน สรสิทธ์ิ

63133004345 นางสาวสุกัญญา ศรก�อม

63133004346 นางสาวกัญญา ณัฐ คณะคาย

63133004347 นางสาวพัชราภรณ ชนะบุญ

63133004348 นายสุขสันต แก�วแก<นจันทร

63133004349 นายศตวรรษ วิเศษศรี

63133004350 นายอนุรักษ สมณา
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63133004351 นางสาวทัดดาว คนไว

63133004352 นางสาววิชุดา อนุอัน

63133004353 นางสาวรุ<งอรุณ ณะจํานงค

63133004354 นายธวัชชัย วิเศษบุญมี

63133004355 นางสาวพิชญาวีร วงบุรี

63133004356 นางสาวยลดา เซ่ียงจTง

63133004357 นางสาวธิดารัตน ไชยเวช

63133004358 นายศรัทธา พลอาทิตย

63133004359 นางสาวปานเนตร เงินทอง

63133004360 นางสาวธนพร แพนพา

63133004361 นางสาวอรนุช หมกเมืองแล�ง

63133004362 นายไพศาล อยู<พงศศัลย

63133004363 นางสาวพัชรนันท ชุไชยสงค

63133004364 นางสาวปนัดดา วิทยาเวช

63133004365 นายณัฐพล คําพิมูล

63133004366 นางสาวหทัยภัทร เวียงจันทร

63133004367 นางสาวจันทิมา เขียวโสภา

63133004368 นางสาวศิวภรณ น�อยคําภา

63133004369 นางสาวทองวิไล วงษา

63133004370 นางสาวนัฐตะวัน ศรีวันทา

63133004371 นางสาวฐิติกาญจน สวัสดิภิภาพ

63133004372 นางสาวฉัตรชุดา พิมพมุข

63133004373 นางสาววารุณี อวยไชย

63133004374 นางสาวอารยา เดชนันทรัตน

63133004375 นางสาวณัชนันท ทัศคําพูน

63133004376 นายสุรกิจ จันทรหอม

63133004377 นางสาวหทัยชนก นาเจิมพลอย

63133004378 นายณัฐพงษ โงTะบุดดา

63133004379 นางสาวกฤติยา บุญหล�า
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63133004380 นางสาวอโณทัย ปากหาญ

63133004381 นางสาวโสรยา เจริญมี

63133004382 นางสาวพรพิมล ลีสม

63133004383 นางสาวพัชรินทร พรมคุณ

63133004384 นางสาววราภรณ สิงหศรีโว

63133004385 นางสาวเยาวภา ป6ชชาเขียว

63133004386 นางสาวกัลยกร ชูคันหอม

63133004387 นางสาวจริยา ไชยสิทธ์ิ

63133004388 นางสาวอรสา แจ<มมณี

63133004389 นางสาวกชามาส อุ<นน้ําเที่ยง

63133004390 นางสาวชญานนันท แพไธสงค

63133004391 นางสาวป6ทมา คําสอน

63133004392 นางสาวสุภาภรณ อ<อนโสม

63133004393 นางสาวสุภัสสร สีหาวัฒน

63133004394 นายวัฒนา โมฆรัตน

63133004395 นายองอาจ ภูบุญคง

63133004396 นางสาวสุภัทสร ศรีแก�วตุง

63133004397 นางสาวปรีดาภรณ สัตนาโค

63133004398 นางสาวศิริลักษณ เภาโพธ์ิ

63133004399 นายอลงกรณ โคตรตาแสง

63133004400 นายณัฐวุฒิ ตันแก�ว

63133004401 นายธวัชชัย นันทดี

63133004402 นางสาวสกุลรัตน ทิพยสังวาลย

63133004403 นางสาวเบญจวรรณ โพธ์ิสว<าง

63133004404 นายพงษวราห มาสิงห

63133004405 นางสาวณัชชา ศรีบุญวงษ

63133004406 นางสาวกัลยาณี ศรีชาติ

63133004407 นางสาวสุดารัตน ขะพินิจ

63133004408 นายเกรียงไกร ทองมา
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63133004409 นางสาวมนัญชยา เกษมาลา

63133004410 นางสาวปรารถนา เจ�าหอม

63133004411 นางสาวอังสุฎา ผงสา

63133004412 นายเดชมนตรี เบ�าหินลาด

63133004413 นางรัชภิญญดา เสริมสุนทรศิลปM

63133004414 นายอรรถพล วงษาเทียม

63133004415 นางสาวภัทรินทร ท<อนทอง

63133004416 นางสาวกนกนันท ลีฬหวรงค

63133004417 นางสาวนิตยา อุป6ชฌาย

63133004418 นางสาวพนิดา แพงมา

63133004419 นางสาวกาญจนา เพ็ชรกุล

63133004420 นางสาวรัตนากร เพชรงาม

63133004421 นางสาวชนนิกานต ยังรักษา

63133004422 นางสาววรรณวริน ยันตะนะ

63133004423 นางสาวนิยาดา กล่ําเพ็ชร

63133004424 นายสิทธิชัย แก�วเวียงกัน แก�วเวียงกัน

63133004425 นายกรวุฒิ บุษราคัม

63133004426 นายอดิศักด์ิ ถวิลวงษ

63133004427 นางสาวรุ<งอรุณ เหล<าถาวร

63133004428 นายทิวพันธ คืนดี

63133004429 นายชาญชัย สูงกรม

63133004430 นางสาวรสลิน อภัยแสน

63133004431 นายธรรมรัตน หมายใกล�กลาง

63133004432 นางสาวประภัสสร น�อยวัน

63133004433 นางสาวศุรีมาศย เลขะสุวรรณ

63133004434 นายขจรเกียรติ แพงศรี

63133004435 นางสาวศรีวะรี ภูทองเงิน

63133004436 นายเดชาธร ดิษยาภูดินันท

63133004437 นางสาวจันธิรา นนทภา
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63133004438 นายชวกร ดอนโอฬาร

63133004439 นายชัยพร ฐานะ

63133004440 นายทรงศักด์ิ สมพินิจ

63133004441 นางสาวมานัสษา อึงฉิม

63133004442 นางสาวกฤษณา นนตรี

63133004443 นางสาวสุกัญญา คิดถูก

63133004444 นางสาวณัฏฐพร ขานเกตุ

63133004445 นายศุภกฤต จันรัญ

63133004446 นางสาวนิตติยา ไชยพิเดช

63133004447 นางสาวธัญญารัตน บุญวิทยาธร

63133004448 นางสาวจิราพร ชุมป6ญญา

63133004449 นางสาวพรชิตา อรุณเดชาชัย

63133004450 นายศักด์ิสิทธ์ิ สุดตะบุตร

63133004451 นางสาวพลอยไพลิน ลักษณะ

63133004452 นางสาววรรณพร สุรโคตร

63133004453 นางสาวจิรพรรณ จันทศรี

63133004454 นางสาวสุวนันท ป6กกาสาสัง

63133004455 นางสาวกนกวรรณ ทินราช

63133004456 นางสาวศศิธร โคตรภูเวียง

63133004457 นายอภินันท ทวีโคตร

63133004458 นางสาววรรณพัชร จันทรัตน

63133004459 นายเอกลาภ จู�อี้

63133004460 นางสาวพิมพชนก นินทราช

63133004461 นางสาวปนัดดา สุวรรณไตรย

63133004462 นางสาวนรินรัตน อบปAYน

63133004463 นางสาวจิตรดาภรณ วิริตชัย

63133004464 นางสาวพันธิตรา วิชาสาร

63133004465 นางสาววราภรณ ไชยทิพย

63133004466 นางสาวชไมพร จิตรซ่ือ

หน�า 154 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133004467 นางสาวศิริจันทรทรา เพ็ญสุวภาพ

63133004468 นางสาวอนุชิดา โคตรภูเขียว

63133004469 นางสาวนวารินทร พันธุชัยภูมิ

63133004470 นางสาวศิริพร ประสมเพชร

63133004471 นางสาวอภิญญา ภูทางนา

63133004472 นางสาวสุชาดา โคตรสุวรรณ

63133004473 นางสาวจารุณี แก�วยอด

63133004474 นางสาวอมิตา วรสวัสด์ิ

63133004475 นางสาวสุพัตรา พุทธจันทร

63133004476 นายไวชยา นิสสาวรรณ

63133004477 นางสาวนานา สุวรรณนันท

63133004478 ว<าที่ร�อยตรีปฏิพัทธ วัฒนวิไลกุล

63133004479 นายภราดร ประทุมชุมภู

63133004480 นางสาวสุรีนาถ คํ้าคูณ

63133004481 นางสาวอาภาพร ภูสอดศรี

63133004482 นายโกมล ขุนเจริญ

63133004483 นางสาวดวงหทัย คําสาว

63133004484 นายศราวุธ โพนหนองโคก

63133004485 นางสาวปาจรีย แก�วขวาน�อย

63133004486 นางสาวภานุชนาถ อ<อนไกล

63133004487 นางสาวเบญจมาภรณ ภารเจิม

63133004488 นางสาวเกษวรา พลเย่ียม

63133004489 นางสาวจีรนุช โยธา

63133004490 นางสาวณัฐนิชา แดงชาติ

63133004491 นางสาวชลลดา นาควรินทร

63133004492 นางสาวนันติยา สายยศ

63133004493 นางสาวดอกแก�ว มณี

63133004494 นางสาวไอลดา บุญสวา

63133004495 นายภูบดินทร อัศวรัตนกุล
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63133004496 นายอภิวัฒน ภูภิรมย

63133004497 นางสาวปาณิสรา ทองใบ

63133004498 นายพีรพันธ แก�วมี

63133004499 นางสาวโยษิตา ปHอมบุญมี

63133004500 นางสาวจันทรทิมา เพ็งพันธ

63133004501 นางสาวกิตติญา ธงยศ

63133004502 นางสาวอนุธิดา ลือคําสิงห

63133004503 นางสาวปภัฎชมณ การถวิล

63133004504 นายกัมพล หลําพรม

63133004505 นายชัชพงศ ลิ้มอํานวยลาภ

63133004506 นายดลเมธา ชัยเศวตพร

63133004507 นายกฤษฎา เนาวะบัตร

63133004508 นางสาวศรัณยรัชต ขัดชมภู

63133004509 นางสาวนันทพร ปราบสงบ

63133004510 นางสาวอนุธิดา แสงอรุณ

63133004511 นางสาวพรทิพย พรมเพ็ง

63133004512 นางสาวกาญจนา เข็มแสง

63133004513 นายชนะพล พันทะคาม

63133004514 นางสาวเมวิกา สําลี

63133004515 นางสาวกาญจนา ยอดอ<อน

63133004516 นางสาวจุฑาพร เพ็งมูล

63133004517 นายวัชรินทร ชุมพล

63133004518 นางสาวกรรณิกา ไพรสนธ์ิ

63133004519 นางสาวสุวิมล แพงไทย

63133004520 นางสาวรุดาภา โตสุพันธ

63133004521 นายทวิชา จันทรสม

63133004522 นางสาวศิริวรรณ กุลาไสย

63133004523 นางสาวเพียงกมล อุ<นวัฒนะ

63133004524 นายปAยะณัฐ ถ่ินจันดา
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63133004525 นายปริญญา หอมอ<อน

63133004526 นางวรินทร โพธ์ิสายคุณ

63133004527 นางสาวชลธิชา จันทะรัง

63133004528 นางสาวเกษศินี เจนวิถี

63133004529 นางสาวอินทิรา กําเดช

63133004530 นางสาวอรดี ไม�แก�ว

63133004531 นายชญาธัช ขวัญศรี

63133004532 นางสาวปAยากร กุมพล

63133004533 นายพัชรพล สุขทวี

63133004534 นางสาวอรภัทร พันธลูกท�าว

63133004535 นายสุรเดช รอบคอบ

63133004536 นางสาวจินตนา พันสนิท

63133004537 นางสาวอัจฉราพร แก�วนา

63133004538 นางสาวเย็นจิต ทศภูไชย

63133004539 นางสาวชนิดาภา ประชากูล

63133004540 นางสาวจุฑามาศ สมบัวคู

63133004541 นางสาวจิรวดี ลําทอง

63133004542 นางสาวประภัทสร พิมพดี

63133004543 นางสาวจิตตรา แสงมณี

63133004544 นางสาวกมลชนก คชสาร 

63133004545 นางสาวพัชมณ พุ<มแก�ว

63133004546 นายวิทวัส คงฉนวน

63133004547 นางสาวอภิชญา ทุ<งสงค

63133004548 นางสาวธัญชนก ชาสุด

63133004549 นางสาวเบญจมาศ ณีวงค

63133004550 นางสาวพัชรียา พูนพุฒ

63133004551 นางสาวเบญจวรรณ หอมตา

63133004552 นายธนโชติ วิภาคะหรรษา

63133004553 ว<าที่ร�อยตรีกิตติ ภูลายยาว
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63133004554 นางสาวกนกพร ดงพะกิจ

63133004555 นายสุทธิพัฒน มีอุบล

63133004556 นางสาวป6ทมา พรมโนภาส

63133004557 นางสาวตติยา โชติรักษ

63133004558 นายฉัตรชัย จันเต

63133004559 นางสาวป6ณณธร สาระรัตน

63133004560 นางสาวรัชดาวรรณ เฉิดพันธุ

63133004561 นายพัฒนพล ชูเดชวัฒนา

63133004562 นางสาวจิรัชญา ก<อศิลปM

63133004563 นางสาวก่ิงแก�ว ฟHองเสียง

63133004564 นายจิระศักด์ิ ขาวขํา

63133004565 นางสาวปรีดาภรณ โสภาพ

63133004566 นางสาววรมน บูรณเจริญ

63133004567 นายธิติ สัตยารักษ

63133004568 นายณรงคชัย บัวลาด

63133004569 นางสาวนลินรัตน จันทรสมวงศ

63133004570 นางสาวเนตรนภา บุญเพ็ง

63133004571 นายมนัสวี มารอด

63133004572 นางสาวจุฑาธิป ป6ญญาโรจนสุข

63133004573 นางสาวศุภักศิริ วิเชียร

63133004574 นางสาวเบญจรงค แสงคํา

63133004575 นางสาวกนกพร วงศรีเทพ

63133004576 นางสาวสุนันทา พวงศรี

63133004577 นางสาวมุทิตา ตรีสอน

63133004578 นายอนุรักษ ศรีหล<มศักด์ิ

63133004579 นางสาวมินตรา แสงมะโน

63133004580 นายรชนิศ พิมพา

63133004581 นางสาวจุฑารัตน นัยวัฒน

63133004582 นางสาววรรณภา เนตชาติ
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63133004583 นายวุทธิพัฒน ปณชัยธีรดนย

63133004584 นางสาวเสาวรส วงษบุญจันทร

63133004585 นายพงศธร ความสุขเลิศ

63133004586 นางสาวชลธิชา เขียวมี

63133004587 นางสาวขวัญจิรา จันศิริสา

63133004588 นางสาวขนิษฐา โสรส

63133004589 นางสาวเบญจวรรณ กํามุขโช

63133004590 นางสาวรัตมณี นนทมาตย

63133004591 นายสุริยัณห ผูนา

63133004592 นางสาวจิราภรณ นามกอง

63133004593 นายธนภัทร สายวงศคํา

63133004594 นางสาวมณัสนันท วิชัยวงษ

63133004595 นางสาววิมลวรรณ พูนกระโทก

63133004596 นางสาวรัตนพร วังคีรี

63133004597 นางสาวชุติพร รัตนพันธ

63133004598 นายโกวิทย ศรีประเสริฐ

63133004599 นายปรีชา พ<อคนตรง

63133004600 นางรัฐพันธ แอมปรัชฌาย

63133004601 นายเจษฎา โสสุด

63133004602 นางสาวสิรินพร ดวงมาลัย

63133004603 นางสาวรุจิรดา สินนา

63133004604 นางสาวไอลดา สุระวงศ

63133004605 นางสาววราพร ประสิทธิการ

63133004606 นางสาวดวงตา อนุมาตย

63133004607 นางสาวรัชฎาพร นะที

63133004608 นางสาวศิริรักษ มณีแผลง

63133004609 นายนราธิป ไพรัตน

63133004610 นางสาวดารา ภูษา

63133004611 นางสาวบุษยมาศ ดอนสมบูรณ

หน�า 159 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133004612 นายอิสระพงษ เหล<าพันนา

63133004613 นายจักรี ศรีมุงคุล

63133004614 นายวัสนกร วงศขารี

63133004615 นางสาวชาลิสา วงศแก<น

63133004616 นางสาวศิริกุล ศรีธรราษฎร

63133004617 นางสาวจิรปรียา บรรณสาร

63133004618 นางสาวจิราภรณ พันมูล

63133004619 นางสาวจุฬาวดี คํานนท

63133004620 นางสาววรดา พรมดวงสี

63133004621 นางสาวปวันตรี วงษาเวียง

63133004622 นายไชยเดช สุขนิตย

63133004623 นายวันชนะ อ<อนสุวรรณ

63133004624 นางสาวมยุรี พูนศรี

63133004625 นางสาวพรทิพา เกตุนันท

63133004626 นางสาวดารารัตน แก�วหาญสอน

63133004627 นางสาวอมรรัตน ดงเย็น

63133004628 นายปAยะพงษ ชื่นตา

63133004629 นางสาวศิรินันท บุญมารัตน

63133004630 นางสาวสุดารัตน ประเสริฐกุล

63133004631 นางสาวสุภาภรณ สุมาลี

63133004632 นางสาวฐิติกา วงศขันธ

63133004633 นายวัชรพงษ เอื้ออาจิน

63133004634 นางสาวเมธิตา เหล<าโก<ง

63133004635 นายดลยฤทธ์ิ ช<วงโชติ

63133004636 นางสาวลัดดาวัลย สีลานนท

63133004637 นายเปรมปรีดี อินตะนัย

63133004638 นางสาวธัญญชญานันท หม่ืนแก�ว

63133004639 นางสาววิภาภรณ เวียงจันทร

63133004640 นายยุทธการ ศรีบุดดา
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63133004641 นางสาวสุดารัตน ช<วยแลว

63133004642 นายธีระเดช ลุนาหา

63133004643 นางสาววชิรา ถาวรพจน

63133004644 นางพรประภา สอนหาญ

63133004645 นางสาวสรินทิพย สีหัวโทน

63133004646 นางสาวรําไพ บูรณะกิตติ

63133004647 นางสาวจริยาวดี มาตสวิง

63133004648 นางสาวธันยพร ฤทธ์ิชัย

63133004649 นายธีระพงษ มีลา

63133004650 นางสาวสุพัตรา โยธาศรี

63133004651 นางสาวนภารัตน กุภาพันธ

63133004652 นางสาวปรียาภรณ อิ่มถวิล

63133004653 นางสาวทวินันท พันพรม

63133004654 นายภาสกร ศรีวิเศษ

63133004655 นางสาวภัศรา เสนามนตรี

63133004656 นางสาวสุกัญญา แก�วอาสา

63133004657 นางสาวปAยะธิดา แก�วตา

63133004658 นางสาวนิภาพร พลหนองหลวง

63133004659 นางสาววรรณวิษา อบรมชอบ

63133004660 นางสาวกัญญารัตน ชาญวิจิตร

63133004661 นางสาวฐาปนี ขันโยธา

63133004662 นางสาวลักขณา ขันแก�ว

63133004663 นางสาวภควดี สร�อยทอง

63133004664 นางสาวอัมรินทร แย�มโกสุม

63133004665 นางสาวอภิญญา มาพงษ

63133004666 นายเจนณรงค ช<อมะลิ

63133004667 นายภทรภาดา วรวัฒนาวงษ

63133004668 นางสาวจริยา พันกินรี

63133004669 นางสาวปารียา โคตรนารินทร
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63133004670 นางสาวจารุวรรณ ดามงคล

63133004671 นางสาวรัตนาพร เข็มทิศ

63133004672 นางสาวสโรชา ชื่นชม

63133004673 นายตุลยเทพ กํ่าจําปา

63133004674 นายกมลณิชา ฉายาพัฒน

63133004675 นางสาวสุกัญญา ลาภมาก

63133004676 นายภาคภูมิ ณ นครพนม

63133004677 นางสาวลักษิกา ช<วงไธสง

63133004678 นางสาวน้ําอ�อย พลทองวิจิตร

63133004679 นายพงษพิพัฒน โยป6ดทุม

63133004680 นางสาวณัฐชิมากรณ หนูส<ง

63133004681 นางสาวจุฑามณี กองทอง

63133004682 นางสาวเรียมวรา ถ่ินจันดา

63133004683 นางสาวพิชญา โคตรรักษคํา

63133004684 นายณัฐวุฒิ คําเงิน

63133004685 นางสาวอรุณี จิตวิขาม

63133004686 นายวีรยุทธ แสงพรม

63133004687 นายสุทัศน วันภักดี

63133004688 นายอภิสิทธ์ิ ฤทธาพรม

63133004689 นางสาวขนิษฐา กลางบุรัมย

63133004690 นางสาววิริยาภรณ กัณหาสียา

63133004691 นางสาวรุ<งนภา สาดา

63133004692 นางสาวภารินี โสดาพรม

63133004693 นางสาวกิติภรณ ทองจันทร

63133004694 นางกัญญาวีร กลิ่นกล�า

63133004695 นางสาวจิรภรณ สุขวิวัฒนกุล

63133004696 นางสาววชิรญาณ ธูปบาง

63133004697 นายฉลองราชย วานมนตรี

63133004698 นายณัฐพล จันทรอินทร
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63133004699 นางสาวธิดาภรณ บึงอําพัน

63133004700 นางสาวอาทิตยา น�อยอินทร

63133004701 นายวรสิทธ์ิ คําสระแก�ว

63133004702 นางสาวภัสราวดี ศรีสุข

63133004703 นางสาวกรองกนก ดวงสอนยา

63133004704 นางสาววริศรา ณ สงขลา

63133004705 นายโยธิน พันเทศ

63133004706 นางสาวอัจฉราพรรณ สิงหนา

63133004707 นางสาวปAยนุช สุนาโท

63133004708 นางสาววรรณิภา ศิริกาล

63133004709 นางสาวเอื้อมพร ปลูกชาลี

63133004710 นางสาวอัฏฐพร ดอนโอฬาร

63133004711 นางสาวสุวรรณา ไทยโสภา

63133004712 นางสาวอินทิรา แข็งฤทธ์ิ

63133004713 นางสาวดลนภา แถวหมอ

63133004714 นางสาวจิราภรณ กับสุข

63133004715 นางสาวธนวดี ปกาโส

63133004716 นายศุภวัทน ประเสริฐรุ<งเรือง

63133004717 นางสาวกัลยา แสนพล

63133004718 นายชัยรัตน ประภัยวงษ

63133004719 นางสาวกาญจนา ภูทะวัง

63133004720 นางสาวทัศยา สันโดษ

63133004721 นางสาวฐิตาภรณ เกียรติเฉลิมพร

63133004722 นางสาวอมรรัตน ช่ําชอง

63133004723 นายนราเทพ เมตตาวาสี

63133004724 นางสาวมณีฉาย เย�ยไธสง

63133004725 นายศราวุฒิ รดไธสง

63133004726 นางสาวพรชิตา สุตบุญมา

63133004727 นางน้ําฝน สุ<มมาตย
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63133004728 นางสาวจันทรจิรา กลางท<าใคร<

63133004729 นางสาวสมปรารถนา ทุมวัน

63133004730 นางสาวพัชรีดา พิทักษประทาน

63133004731 นางสาวมัลลิกา ตระกูลศิลปM

63133004732 นายกนตธร หงษกา

63133004733 นางสาวสุรียพร มาตรแม�น

63133004734 นางสาวชุติกาญจน บํารุงสัตย

63133004735 นางสาวกนกวรรณ ม<อมพะเนาว

63133004736 นางสาวเจนจิรา ภาประเวช

63133004737 นางสาวปAยวราลักษณ หนองนงค

63133004738 นางสาวนิภาวรรณ อะวะตา

63133004739 นางสาวจิราวรรณ อุตมัง

63133004740 นางสาวกรกนก ขันทเวทย

63133004741 นางสาวอรวรรณ ผิวขาว

63133004742 นางสาวปAยะพร คันศร

63133004743 นางสาวกรนิภา อาษาสนา

63133004744 นางสาววัชรีวรรณ ศรีคันธรักษ

63133004745 นางสาวจิตราพร พิมพศรี

63133004746 นางสาววรุณธยา บุญอินทร

63133004747 นางสาวตะวันฉาย แซ<เล�า

63133004748 นางสาวศิริกาญจน ย้ิมสาระ

63133004749 นางสาวจารุวรรณ ข<าขันมะลี

63133004750 นางสาวน้ําฝน ผลเสถียร

63133004751 นางสาวเนาวรัตน บุญนาค

63133004752 นางสาวแคทรียา โยธาญาติ

63133004753 นางสาวเอมอร ป6จจุโส

63133004754 นางสาวนิตยา บุญจันทร

63133004755 นางสาวศศิธร ฤทธิศร

63133004756 นางสาวรุ<งลาวัลย ไชยคําม่ิง
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63133004757 นางสาวชรินรัตน พันธุครู

63133004758 นางสาวสุกัญญา อุดทา

63133004759 นางอารีรัตน ชาวเชียงตุง

63133004760 นางสาวสุพัตรา ชมภูพาน

63133004761 นางสาวรวิภา บุญทศ

63133004762 นางสาววารุณี พันภูมิ

63133004763 นางสาวรชตพร ไวยุกรณ

63133004764 นางสาวณัชฌา คําจันทร

63133004765 นายณัฐวัฒน ตรีสุวรรณ

63133004766 นางสาวณัฐฐาพร ลับไธสง

63133004767 นางสาวสุภาวดี หลาบหนองแสง

63133004768 นายณขจร อุทัยวี

63133004769 นางสาวกมลเนตร มานันที

63133004770 นายชัยสุริยา นาสมรูป

63133004771 นางสาวทิชากร พรหมเทศ

63133004772 นางสาวมานิตา ทาแดง

63133004773 นางสาวจิตภานันท ประแดงปุย

63133004774 นางสาวนิลาวรรณ แคชัยภูมิ

63133004775 นางสาวบุณฑริกา อินทรพาเพียร

63133004776 นางสาววิภาวดี แสงสิทธ์ิ

63133004777 นางสาวชนัญญา ศรีมณีพันธ

63133004778 นางสาวมาริษา หวะสุวรรณ

63133004779 นายนทีกานต จันทะคูณ

63133004780 นางสาวเสน<หา กางโหลน

63133004781 นางสาวอรุณวงค เหล<าหว�าน

63133004782 นายณัฐกล ตTะเอ�ย

63133004783 นางสาวกาญจนาพร ทองวิเศษ

63133004784 นางสาววรรณิภา มังกรลอย

63133004785 นางสาวรัตนาภรณ จันทวฤทธ์ิ
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63133004786 นายสุรเดช รัตนคํา

63133004787 นางสาวขวัญฤทัย พันธุกุล

63133004788 นางสาวพวงเพชร วงคทิพย

63133004789 นางสาวสุภาภรณ อุตสาหะ

63133004790 นายฤทธิชัย สุขชีพ

63133004791 นายธนาศักด์ิ ลําพูนพงศ

63133004792 นางสาวกมลชนก แก�วเขียว

63133004793 นางสาวสุจิตรา พุทธา

63133004794 นายอนุชา สีหาบุตร

63133004795 นางสาวพิมลพรรณ ปุริมศักด์ิ

63133004796 นางสาววิชนาถ วุฒิสาร

63133004797 นางสาวสุดาพร โบราณมูล

63133004798 นางสาวปติญญา เชื้อสาวะถี

63133004799 นายวุฒิชัย คําพิทูล

63133004800 นางสาววัลยริกา ธานีวรรณ

63133004801 นายณัฐพงศ แดนวงล�อม

63133004802 นายนันทวัฒน ภูศรีฤทธ์ิ

63133004803 นางสาวกาญจนา กองกะมุด

63133004804 นางสาวสุดารัตน ปลัดศรีช<วย

63133004805 นางสาวดวงฤดี เปตะโก

63133004806 นายวุฒิภัทธ จินะธรรม

63133004807 นางสาวยุวดี ป6ถพี

63133004808 นายปณิธาน กระพ้ีสัตย

63133004809 นางสาวอมรรัตน ทิพยศักด์ิ

63133004810 นางสาวจุฑามณี พลรักษ

63133004811 นางสาวสาวิตรี ศรีแก�ว

63133004812 นางสาวดลยา สระทองหน

63133004813 นายจิรนนท พวงช�อย

63133004814 นางสาวทักษพร บุญสอน
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63133004815 ว<าที่ร�อยตรีกฤษดา จิตเรณู

63133004816 นายศุภวัฒน ไชยวงศา

63133004817 นางสาวณัฐชานันท เส็นติหยะ

63133004818 นางสาวภัทราวดี นาพยัพ

63133004819 นางสาวอรนุช เจียงภูเขียว

63133004820 นางสาวอาทิตยา ขันประมาณ

63133004821 นายรัฐพล เพียซ�าย

63133004822 นางสาวศศิประภา ไชยขันธ

63133004823 นางสาวสุดารัตน แน<นอุดร

63133004824 นางสาวจุฑาทิพย สุ<มมาตร

63133004825 นางสาวธนพร เด่ียวเจริญย่ิง

63133004826 นายชนวีร เชาวรัตน

63133004827 นางสาววรัญญา แสงชมภู

63133004828 นางสาวภัทราภรณ หูตาชัย

63133004829 นางสาวคัทรียา จารัตน

63133004830 นายวุฒินัน ยาโต

63133004831 นางสาวนิพาภรณ โพธ์ิดํา

63133004832 นายศาสตรา พจนนุสนธ์ิ

63133004833 นางสาวจิราพร ภูผาดแร<

63133004834 นายอํานาจ บํารุงบุรี

63133004835 นางสาวอัญชลี ดวงจันทอง

63133004836 นางสาวจิราวรรณ เอกบัว

63133004837 นางสาววิภาวี บูรณะ

63133004838 นางสาวนิรัชพร โตนชัยภูมิ

63133004839 นางสาวสาวิตรี ผงพิลา 

63133004840 นายภาคภูมิ ถุงวิชา

63133004841 นางสาวณิชา แปHนจันทร

63133004842 นางสาวรัตติญากร น�อยตรีมูล

63133004843 นางสาวทวีพร ยางนอก

หน�า 167 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133004844 นายอนุชา จําปาแก<น

63133004845 นางสาวสุรีรัตน จุปะมะโน

63133004846 นายกรีฑาภพ หวังวก

63133004847 นางสาวจันทรวิมล สืบศรี

63133004848 นางสาวสุนันญา เพชรปHอ

63133004849 นายทศพร เวียงวิเศษ

63133004850 นางสาวอภิญญา โสมาสุข

63133004851 นายอิทธิเดช ต�นเพชร

63133004852 นางสาวนันทวัน ง้ิวลาย

63133004853 นางสาวณัฐธยาน แวงอุบล

63133004854 นายปรัชชัย พุฒธรรม

63133004855 นายอนุพงษ มีชัยมาตย

63133004856 นางสาวรัตติพร ชะลุนรัมย

63133004857 นางสาวสโรชยา นพภาลัย

63133004858 นายศุภกฤต ชอบค�า

63133004859 นางสาวชาลินี นามจันทร

63133004860 นางสาวมณฑOฺตา วิงวอน

63133004861 นางสาวสาวิตรี บรรณาลัน

63133004862 นางสาวณัฐวิภา พันธุสะอาด

63133004863 นางสาวชลิตารัตน คิดถูก

63133004864 นางสาวทิพวรรณ เมิกข<วง

63133004865 นายรินทอง แก�วทุม

63133004866 นางสาวอภิญญากร ทองขาน

63133004867 นางสาวลลิตา ภูเงิน

63133004868 นายฐนิภัทร ต้ังสิทธิวงศ

63133004869 นางสาวสุชาดา คํ้าชู

63133004870 นายเกษมศักด์ิ มณีกรรณ

63133004871 นางสาวเพชรรัตน บุญร<วม

63133004872 นายปณิธาน อุตสารัมย
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63133004873 นางสาวศุภมาส แสนโคก

63133004874 นางสาวสุรีพร ดีชัย

63133004875 นายภานุทัศน มีทรัพย

63133004876 นายศาสตรา มาศิลปM

63133004877 นายภาณุวัฒน นันทะจันทร

63133004878 นางสาวพัชนิดา ระหารนอก

63133004879 นางสาวทับทิม ศรีชัย

63133004880 นายธรรศฌปกรณ นระทัด

63133004881 นางสาวทิวารัตน ตลับทอง

63133004882 นางสาววราภรณ ปุยพันธ

63133004883 นายเกรียงศักด์ิ พลโลหะ

63133004884 นางสาวรัชฎาภรณ ศรีจันทรโคตร

63133004885 นายอรรคพงฐ พรหมอารักษ

63133004886 นางสาวอรนุช เข็มโคกกรวด

63133004887 นางสาวศรัญญา อินทะผิว

63133004888 นางสาวภัทราณิษฐ เพ่ิมผล

63133004889 นางสาวอัญชลี เพียงพาน

63133004890 นางสาวพรปวีณ ภูมิวงค

63133004891 นางสาวชนิกานต โพนเฉลียว

63133004892 นางสาวสกลพร อ<อนละออ

63133004893 นายกาญจนารท ลัคนหทัย

63133004894 นางสาวสุจิตรา อัคสุข

63133004895 นายกฤตภัทร ยมภักดี

63133004896 นางสาววันทนีย จันทรหอม

63133004897 นางสาวจิราภรณ แสงใส

63133004898 นางสาวเสาวรัตน พลพิมพ

63133004899 นางสาวกนกวรรณ วิเศษวงษา

63133004900 นางสาวดลยา ลาดหนองขุ<น

63133004901 นางสาวพัชรพร เมธยะประภาส
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63133004902 นางสาวมาลิณี เดือนกระจ<าง

63133004903 นางสาวรุ<งนภา ราชชมภู

63133004904 นางสาวฐิรกานดา เนียรสวัสด์ิ

63133004905 นางสาวใบเฟAรน กองโฮม

63133004906 นางสาวนครินทรธร ศรีอุทธา

63133004907 นางสาวกนกกาญน สิงหโตทอง

63133004908 นางสาวทิพวรรณ ทองดอนดู<

63133004909 นายกิตติภพ แย�มไพฑูรย

63133004910 นายกรกต ศรีชาติ

63133004911 นายฤทธิพงศ ฟูกําเนิด

63133004912 นางสาวอารียา แผลงฤทธ์ิ

63133004913 นายศรัณย ศรีใสคํา

63133004914 นางสาวชนากานต พิสุทธ์ิ

63133004915 นางสาวณัฐมล ศรีเสนพิลา

63133004916 นางสาวศิริพร อาจสามารถ

63133004917 นายพิทักษชล ตามพงษ

63133004918 นางสาวป6ทมาภรณ สมเทศน

63133004919 นายพัชรดนัย ขุนเรศ

63133004920 นางสาวอรพรรณ ตุ<นมี

63133004921 นางสาวนัยนา เศษฤทธ์ิ

63133004922 นางสาวก่ิงหยก แก�วหลวง

63133004923 นางสาวชินณพัฒน พรมพันธ

63133004924 นายณัฐพงศ อาจศรี

63133004925 นางสาวภาริณี ไร<อําไพ

63133004926 นางสาวพิรญาณ โคตรสุวรรณ

63133004927 นางสาวณัฐฐินันท นิยมศิริทรัพย

63133004928 นายยุทธนา โถแพงจันทร

63133004929 นางสาวสุภาวดี สาคุณ

63133004930 นายธนาวัฒน ลือชาโคตร
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63133004931 นางสาวชลิตา กํ่าจําปา

63133004932 นางสาวกันยา วันทอง

63133004933 นายภูวนาถ มาตประสงค

63133004934 นางสาวธิดาวรรณ หม่ืนอภัย

63133004935 นางวันทนา ชื่นบาน

63133004936 นางสาวพรสุดา ทองอ<อน

63133004937 นายจักรพันธุ กาพยแก�ว

63133004938 นายธเนศ ศรีผกาแก�ว

63133004939 นางสาวศศิมา รัตนพันธ

63133004940 นายศุภกร ภูแมนนาค

63133004941 นายชาญวิทย โรจนเเพทย

63133004942 นางสาวปรารถนา ศรีอุดม

63133004943 นางสาวจุฬาลักษณ ดวงพิทักษ

63133004944 นายนที ก�อนคํา

63133004945 นายอรรถพร เลไทย

63133004946 นางสาวดุษฎี คําใส

63133004947 นางสาวสกาวเดือน คําแสน

63133004948 นายวรชิต แวงชิน

63133004949 นางสาวขนิษฐา ภูทอง

63133004950 นายจีรายุทธ ศรีบุตรโคตร

63133004951 นางสาวฐิติมา บาลวิมนต

63133004952 นางสาวปวีณา สอนสุภาพ

63133004953 นางสาวณัฐภัสสร ทิพยเมืองเก<Oา

63133004954 นายยุทธชัย แผลงศาสตรา

63133004955 นางสาวเปรมฤทัย บุญดี

63133004956 นายวัฒนา นาคส<องแสง

63133004957 นางสาวพณณกร พรมเทพ

63133004958 นางสาวรัชฎาภรณ วรรณโพธ์ิ

63133004959 นางสาวรพีพรรณ สุวรรณธาดา
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63133004960 นายเจตนิพัทธ สิงหประเสริฐ

63133004961 นางสาวศิรินาฎ นครศรี

63133004962 นางสาวพัชรมัย ไกรเสน

63133004963 นางสาวอนันยา พระคลังทอง

63133004964 นายสุทัศน ประทุมชาติ

63133004965 นายธนพล ชูลิขสิทธ์ิ

63133004966 นางวราภรณ ภูเต�าน�อย

63133004967 นางสาวนัยนา ต้ังดํารงวัฒน

63133004968 นางสาวพิมพชนก ศรีชัย

63133004969 นางสาวเบญจมินทร คนไว

63133004970 นางเอี่ยมศิริ แจ<มเสียง

63133004971 นางสาวพูลทรัพย พลจ<า

63133004972 นางสาวสุมัทนา คําเกตุ

63133004973 นางสาวณัฐธยาน อันแสน

63133004974 นางสาวธิดารัตน สารจันทร

63133004975 นางสาวรัชนีภรณ สุภาเฮือง

63133004976 นางสาวถวดี สิธิจินดา

63133004977 นางสาววรรณวิสาข จันทรสมัย

63133004978 นางสาวอิสรา ป6จจ<าเนย

63133004979 นางสาวกัญญาณัฐ ป6ดสินธุ

63133004980 นางสาวชนิดา สิงหจัตุรัส

63133004981 นางสาวชไมพร อรรคเสลา

63133004982 นางสาววรินยุพา นามโคตร

63133004983 นางสาวมัสยา แสงทอง

63133004984 นางสาวสุพรรณิพัชร ภูกลิ่นหอม

63133004985 นางสาวพรพิไล ธงอาจ

63133004986 นางสาวศรัญญา แสนสุข

63133004987 นางสาวเนตรนภา ปลัดกอง

63133004988 นายประณต โสขุมา
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63133004989 นางสาวจิตตานันทิ์ หลักทรัพย

63133004990 นายปฎิพัทธ กัสมัง

63133004991 นางสาวศุภนิดา ทาบรรหาร

63133004992 นางสาวกีรัตยา รัตนแสง

63133004993 นางสาวนรินทรธร โชคอัมรินทร

63133004994 นางณัฏฐ์ิชญาพร พิมพทรายมูล

63133004995 นายรวีโรจน วงศชัยภูมิ

63133004996 นางสาวสุภัสธิดา ใจสัน

63133004997 นายวีระกร ทองคําห<อ

63133004998 นายอภิวัฒน ผิวขาว

63133004999 นายสุพจน ศรีเดช

63133005000 นายสุรศักด์ิ สุขรี

63133005001 นางสาวกานติมา คันธนู

63133005002 นางสาววชิรา วันสาสืบ

63133005003 นายสามารถ สนอุทา

63133005004 นางสาวโสมไสว กุลชัย

63133005005 นายพลัง เคนคําภา

63133005006 นายเอกพล วงศนนทิ

63133005007 นายวีระพล กรรณลา

63133005008 นางสาวนวพรรณ แพงเพ็ง

63133005009 นายกัมปนาท อานุภาพแสนยากร

63133005010 นายศิริเดช วรรณชูยศ

63133005011 นางสาวพลอยไพลิน สุ<มมาตย

63133005012 นายนัฐพงศ เมืองจันทร

63133005013 นางสาวกัญญาภัค นามโยธา

63133005014 นางสาวพุทธชาติ หิรัญคํา

63133005015 นายกิตติพงศ องคะลอย

63133005016 นายศุภณัฐ เต็มภัทราโชค

63133005017 นายปAติพงษ ศรีนาง
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63133005018 นางสาวจรีญา ศอกจะบก

63133005019 นายอภิชาติ ชิณพรม

63133005020 นางสาวพิชญา แก�วป6ตตา

63133005021 นางสาวลลิตา จันทรเที่ยง

63133005022 นางสาวปรวีร สุขสง<า

63133005023 นางสาวรักชนก กุลอัก

63133005024 นายอรรถพล วงชารี

63133005025 นายอมรเทพ ชํานาญจิตต

63133005026 นายวรายุทธ ไศลบาท

63133005027 นายศรันยรัตน ปPเถาะ

63133005028 นางสาวณฐิกา จันทรธรรม

63133005029 นายวิสุทธิ ฤาชัยสา

63133005030 นายวสินธุ บุตรแสน

63133005031 นางสาวอรณิชา แผลงป6ญญา

63133005032 นางสาวพิรญาณ รุ<งชีวิน

63133005033 นางสาวอริซ<า โคจิม<า

63133005034 นางสาวแพรวพิไล ใจกว�าง

63133005035 นางสาวจินดารัตน โนนทิง

63133005036 นางสาวบุศราภรณ แสงสุวรรณ

63133005037 นางสาวสุพรรษา โพธ์ินาม

63133005038 นายพีรกานต ยอดย่ิง

63133005039 นางสาวมณฑาทิพย ศรีขาว

63133005040 นางสุดาภรณ รังแก�ว

63133005041 นางสาวพชนาถ คําแสนโคตร

63133005042 นางสาวนวรัตน แก�วศรีนวม

63133005043 นายอุทยาน ภูก่ิงเงิน

63133005044 นางสาวแสงดาว ผองผาย

63133005045 นายขวัญชัย จันทรโทวงศ

63133005046 นางสาวเบญจมา เหลือวิชา
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63133005047 นายพงศธร บุญเรือง

63133005048 นางสาวณิชรัตน เต็งณฤทธ์ิศิริ

63133005049 นางสาววราภรณ เพชรใบศรี

63133005050 นางสาวสุจรรยา สุขสวัสด์ิ

63133005051 นางสาวนิภาวรรณ อันเนตร

63133005052 นางสาวรัตนา สุวรรณสิทธ์ิ

63133005053 นางสาวมาริษา สร�อยโพธ์ิ

63133005054 นางสาวชุติมา วิวงษ

63133005055 นางสาวภัสสร ใจแน<น

63133005056 นายวราพล ขุมเงิน

63133005057 นางสาวกันฐาภรณ อุตรมาตย

63133005058 นางสาวรจนา ดาศรี

63133005059 นายอลังการณ ธุยะฉัตรโภคิน

63133005060 นางสาวรติพร พรรณจิตต

63133005061 นายพงษศักด์ิ มุดดาราช

63133005062 นางสาวนิติพร ขันขวา

63133005063 นางสาวธนชชา ธัญญธนาศิริ

63133005064 นายวีระวัฒน โฮมจุมจัง

63133005065 นางสาวสุทธิดา สีพันนาม

63133005066 นางสาวอุมาพร พลที

63133005067 นางสาวชลดา ฟ6งสันเทียะ

63133005068 นางสาววณิชชา ลิมสุวรรณ

63133005069 นางสาวสาวิตรี รัศมีจันทร

63133005070 นางสาวอนุสรา สุขเขียว

63133005071 นายวุฒิพงษ ภูกTก

63133005072 นางสาวพรนภา ถัวทอง

63133005073 นางสาวิอัจจิมา อุสาทรัพย

63133005074 นางสาวอิงวนา แสนสิงห

63133005075 นายอรรฒพงษ ชูรัตน
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63133005076 นางสาววทันยา จาตุรส

63133005077 นางสาวจิตรา ทองไพโรจน

63133005078 นายวีรยุทธ ประทุมนอก

63133005079 นายธนยศ ประวรรณเน

63133005080 นางสาวสมฤทัย ไปแดน

63133005081 นางสาวปนัสยา เที่ยงน�อย

63133005082 นางสาวมานิสา แก�วก<า

63133005083 นางสาวขวัญนภา บุญคุณ

63133005084 นางสาวณัฎฐณิตา สวัสด์ิปPติกร

63133005085 นางสาวภัทราพร ศรีสุราช

63133005086 นางสาวสุวารินทร กลัดเจริญ

63133005087 นางสาวิตรี บูชาศรีวงศ

63133005088 นางสาววริศรา ใจภักด์ิ

63133005089 นางสาวกนกวรรณ ฤทธ์ิมนตรี

63133005090 นางสาวบุษกร อิ่มพัฒน

63133005091 นายเจนณรงค ศรีสุนาครัว

63133005092 นางสาวฟองจันทร กมลคร

63133005093 นายนราวิชญ นารี

63133005094 นางทิพยสุดา ลินลา

63133005095 นางสาวกัญญาณัฐ เดชบุรัมย

63133005096 นายธนากร พิศอ<อน

63133005097 นางสาววรรณนิสา อุ<นมีศรี

63133005098 นางสาวแพรชญาภา วรรณพัฒน

63133005099 นางอมิตฎา มะณีวรรณ

63133005100 นางสาวสุภัทตรา เทพนา

63133005101 นายชีวิน มรรครัสโส

63133005102 นางสาวกรกนก สุภาษี

63133005103 นางสาวณฐพรรณ เจริญโภคทรัพย

63133005104 นางสาวจุฬาลักษณ เอกสวรรค
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63133005105 นายรัชตะ วิชัยพานิชกุล

63133005106 นางสาวพรพิมล บัวศรี

63133005107 นายสหพล ภูกาบเพชร

63133005108 นางสาวธัณยธนิดา ภูริพันธุภิญโญ

63133005109 นายชลทิตย ดวงเลิศ

63133005110 นางสาวลินดา ภควา

63133005111 นายถิรพิทย ศรศักด์ิ

63133005112 นายเสฏฐวุฒิ แจ<มวรรณ

63133005113 นางสาวฐิตาพร แสนประดิษฐ

63133005114 นางสาวกิจตาพร ไชยชาติ

63133005115 นางสาวอรอุมา ฦาแรง

63133005116 นางสาววาสนา จันทะประเทศ

63133005117 นายอดิศักด์ิ ผะดาศรี

63133005118 นายธนาธิป กิตติวราพล

63133005119 นางสาวณัฐพัชร มะโนม่ัน

63133005120 นางสาววนิดา ศรีเชียงสา

63133005121 นางสาวหทัยพันธน ผูกดวง

63133005122 นางสาวกนกวรรณ แก�วเกษศรี

63133005123 นางสาวปAยพร ชัยปรัชญาวงค

63133005124 นางสาวมยุรี ไทยชัยภูมิ

63133005125 นายชัยวัฒน ขันแข็ง

63133005126 นางสาวสรัลนุช ประทุม

63133005127 นางสาวปรียาวดี ระดาฤทธ์ิ

63133005128 นายศราวุธ ถึงไชย

63133005129 นายทีปกร ญาติปราโมทย

63133005130 นางสาวกมลวรรณ ขวัญมา

63133005131 นางสาวดวงกมล ชามนตรี

63133005132 นางสาวชมภูนุช พินทะเนาว

63133005133 นางสาวนัฐลดา ฝKายเคนา
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63133005134 นายพีรวัฒน คงรอด

63133005135 นางสาวเยาวลักษณ เรืองราม

63133005136 นางสาวณัชฌากร ธาราสมบัติ

63133005137 นายชัยวัฒน พันธทอง

63133005138 นายสุภาษิต พรมนิล

63133005139 นางสาวณัฎฑริกา สารทอง

63133005140 นายณัฐพล ศรีอะภัย

63133005141 นางสาวรัชนีกร หงอกแก�ว

63133005142 นางสาวรุ<งทิพย ภูนวนภา

63133005143 นางสาววรินธร ประเสริฐถาวรศิริ

63133005144 นางสาววิภาวรรณ ขัOนปHอง

63133005145 นางสาวคติยา ไชยคํา

63133005146 นายสมากรณ แห�วเหมือน

63133005147 นายพุทธางกูร เขียวทอง

63133005148 นายกิตติพงษ ชิมชม

63133005149 นางสาวกนกทิพย ศรีสุนทร

63133005150 นางสาวอัจฉรา จริตรัมย

63133005151 นางสาวชาลิสา ทากิระ

63133005152 นางสาวศุภกานต วรรณโคตร

63133005153 นางสาวสุนิสา บุญชู

63133005154 นางสาววนิดา งามแย�ม

63133005155 นางสาวนงลักษณ สมศรี

63133005156 นางสาววิภา วิเศษสมบัติ

63133005157 นางสาวปAยะวดี นนทะโคตร

63133005158 นางสาวจิราวรรณ พนารินทร

63133005159 นางสาวสุณิสา นันทใส

63133005160 นายวิทวัส จิระดํารง

63133005161 นางสาวจันทมาศ จําปา

63133005162 นางสาวพิชญธิดา พลเย่ียม
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63133005163 นางสาวรพีพร ตุติ

63133005164 นางสาวเบญจมาศ พันหล�า

63133005165 นายกิตติคุณ มงคลธง

63133005166 นายปฎิพล ศิลา

63133005167 นายณรงคฤทธ์ิ ชัยงาม

63133005168 นางสาววิภาดา ลอยลม

63133005169 นางสาวจินตนา จันดารักษ

63133005170 นางสาวธวัลรัตน นาเมืองรักษ

63133005171 นายจิณณภัทร เพียรชัย

63133005172 นางสาววสุวี สุนทร

63133005173 นายกฤษฎ์ิณิชา ทิพยยศเดชากุล

63133005174 นางสาวสุจิตรา อาสานอก

63133005175 นางสาวเบญจมาภรณ พรรณหาญ

63133005176 นายวรวิทย เสน<หจันทร

63133005177 นางสาวดลชนก แสนรัมย

63133005178 นางสาวป6จจา อินทรักษา

63133005179 นายภาณุวัฒน พันธุคุ�มเก<า

63133005180 นางสาวสุพิชชา ขวัญยืน

63133005181 นางสาวจีระภา วงควีระขันต

63133005182 นางสาวนัธพร สุขสีทา

63133005183 นางสาวธมลวรรณ เมืองวงค

63133005184 นายจิรภัทร จํารัสรักษ

63133005185 นางสาวจารุวรรณ พงษเจริญ

63133005186 นายนพพร พัฒนานันท

63133005187 นางสาวจินตนา สุภัคชนะกุล

63133005188 นางสาวก่ิงกาญจน เดชฤาษี

63133005189 นางสาววิจิตรา อุ<นแก�ว

63133005190 นางสาวนัฏฐวรรณ สามหาดไทย

63133005191 นายณัฐวัฒน พิมสาร
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63133005192 นางสาวชนัญพิชชา ทุมแก�ว

63133005193 นายกิตติพันธุ มีไกรราช

63133005194 นางสาวสุดารัตน กุลวิเศษ

63133005195 นางสาวกาญจนา คําย<อย

63133005196 นางสาวพรป6ทมา สดสุชาติ

63133005197 นางสาวรุ<งระวี แสนมี

63133005198 นางสาวนนทธิกา ศรีสุทัศน

63133005199 นายภาณุมาศ ภูสุข

63133005200 นางสาวพิมศิริ บุตรศรี

63133005201 นายสราวุฒิ สังฆะวรรณา

63133005202 นางสาวปAยดา ชิณรักษา

63133005203 นายวรินทร สมภักดี

63133005204 นายพีรพัฒน ด�วงคําภา

63133005205 นางสาวฑิติยา แสนแปH

63133005206 นายพีระพงษ ปHองปาน

63133005207 นายร�อยเอ็ดสมุทร นามเดช

63133005208 นางสาวอทิตยา สมเพ็ชร

63133005209 นางสาวกฤติยา ตาริยะ

63133005210 นายสุรชัย หงษคํา

63133005211 นายณรงคชัย จอมทอง

63133005212 นางสาวพิมประภัส ปKองเต<า

63133005213 นายนวรัตน โอทาตะวงษ

63133005214 นายธเนศพล โสภาบุตร

63133005215 นางสาวนันทพร หิทธิเดช

63133005216 นายณัฐวุฒิ ไทยปHอม

63133005217 นายอนิรุตต์ิ พลูอนันต

63133005218 นางสาวณัฐกุล กลิ่นชื่นจิต

63133005219 นายชวิศ ส<งเสริม

63133005220 นายชัยวัฒน เลียมไธสง

หน�า 180 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133005221 นางสิริรัตน สบายจิตร

63133005222 นางสาวรัญชนา เครือเทียน

63133005223 นางสาวนิลาวรรณ พลขันธ

63133005224 นายศุภนิตย ศรีหาวงศ

63133005225 นางสาวสุนิชา จันทรพวง

63133005226 นางสาวนันทยา อันทรง

63133005227 นายอัธยา นักทํานา

63133005228 นางสาวมณีรัตน นาทันคิด

63133005229 นายธีรภัทร เจริญไชย

63133005230 นางสาวชฎาพร บุญพรหม

63133005231 นายนฤเบศก ตาคํา

63133005232 นางสาวชนิสรา สิงหทอง

63133005233 นางสาวปรียาภัทร มาตยนอก

63133005234 นางสาวทิพทัญญา โตมาชา

63133005235 นางสาวนิภาพร วินทะไชย

63133005236 นางสาวปAณฑิรา สินเจิมศิริ

63133005237 นายกิตติเชษฐ รัตนพงศธระ

63133005238 นางสาวดุสิตา ภักดีสุวรรณ

63133005239 นายนราวิชญ ประเวช

63133005240 นางสาวนุสรา นิลไสล

63133005241 นางสาวจามจุรีวรรณ โยแก�ว

63133005242 นางสาวพรญาณี ชาญประเสริฐ

63133005243 นางมยุรี รองทุ<ง

63133005244 นายธนกร อุตระชัย

63133005245 นางสาวธนัชพร ศรีสถิตย

63133005246 นางสาวอรุณณี บรรจงดิษฐ

63133005247 นายเกียรติศักด์ิ มาระตา

63133005248 นางสาวปAยะธิดา มะเด่ือ

63133005249 นางสาวอรพรรณ มาสอน
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63133005250 นางสาวภัทราวดี ธรรมมุลตรี

63133005251 นางสาวเพ็ญพร ชํานาญจิตร

63133005252 นางสาวจิราพร อุ<นเมือง

63133005253 นางสาวอรวรรณ มุ<งชู

63133005254 นางสาวพัฒนียา ยาป6ญ

63133005255 นางสาวธนาพร จ�อยภูเขียว

63133005256 นางสาวอรญาณี วิสุมา

63133005257 นางสาวพรพิวัน สุดบับ

63133005258 นางสาวมณีรัตน หงษเวียง

63133005259 นางสาวกิติยา ธรรมโชติกุล

63133005260 นางสาวสํารวย ไกรษร

63133005261 นายศิวะ พลโรม

63133005262 นางสาวมนตริยา นาใจดี

63133005263 นางสาวสาวิตรี วิเศษดี

63133005264 นางพจนีย บุญบุตตะ

63133005265 นางสาวกนกวรรณ เหมชาติ

63133005266 นางสาวบุหลัน สุดสนธ์ิ

63133005267 นางสาวชนาภา คําอ�น

63133005268 นางสาวอนงคลักษณ ทับลา

63133005269 นายมณฑล ป6งตระกูล

63133005270 นางสาวเจนจิรา ฆ�องกลาง

63133005271 นางสาวชนนิกานต สุมาพันธ

63133005272 นางสาวพิมพิสุธ์ิ ไชยชนะ

63133005273 นางสาวทิพยสุดา สุริโย

63133005274 นางสาวเรณุกา นาโควงศ

63133005275 นางสาวเสาวลักษณ แสงทอง

63133005276 นางสาวชุลีพร พลาชัย

63133005277 นายขวัญชัย หงษสาวงค

63133005278 นายกริชการัณย สุวรรณศักด์ิ
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63133005279 นางสาวปAยวรรณวริญ วรรณภักด์ิ

63133005280 นายนครินทร ปHอมแสนพล

63133005281 นายจักรพรรด์ิ เชียงใต�

63133005282 นางสาวปรียาวรรณ หัสจรรย

63133005283 นายจักรกฤษณ งิมขุนทด

63133005284 นางสาวศิรินันท โอชา

63133005285 นางสาวสะกาวเดือน ชรากาหมุด

63133005286 นางสาวจิราภรณ เศษวงค

63133005287 นายนราธิป เสนาเหลา

63133005288 นางสาวเพ็ญนภา เจียนงาม

63133005289 นายบัญชา บุญสอน

63133005290 นางสาวประทุมพร ภูจีวร

63133005291 นางสาวปรณีญาพร จันทศร

63133005292 นางสาววริญญา ตรีบาตร

63133005293 นางสาวกาญจนา ฝนโคกสูง

63133005294 นางสาวสุปราณี หนุนนัด

63133005295 นางสาวอารดา ชําเรืองฤทธ์ิ

63133005296 นางสาววรัชนีกร ลาอ<อน

63133005297 นายทศพร ทมงาม

63133005298 นายเกียรติศักด์ิ ก�อนด�วง

63133005299 นางสาวธัณยสิตา เนื่องรินทร

63133005300 นางสาวสินีนาฏย สุวรรณโคตร

63133005301 นางสาวละอองฟHา เพ็งลุน

63133005302 นางสาววาสนา หวังสิรินานนท

63133005303 นายนพรัตน นักร�อง

63133005304 นายณัฐชานนท อุ<นหนองกุ<ง

63133005305 นางสาวร�อยพร โชติกาญจนวัฒน

63133005306 นายธนสิทธ์ิ อินทรสิทธ์ิ

63133005307 นางสาวสุกานดา สายสมบัติ
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63133005308 นางสาวทองกวาว อ�ายวงศ

63133005309 นางสาวพรรณิภา ดีจะมาลา

63133005310 นางสาวจิรัชญา ลิ้มอารีย

63133005311 นางสาวกุลธิดา โพธมาตร

63133005312 นางสาวธิดารัตน บุญจันทร

63133005313 นางสาวหฤทัย ไชยสุข

63133005314 นางสาวสุภาพร บุตรศิริ

63133005315 นางสาวชฎาวรรณ ทวีนันท

63133005316 นางสาววีรยา บุญริ้ว

63133005317 นางสาวขนิษฐา ถิตยพิพิธ

63133005318 นางสาวธัญจิรา ทองศรี

63133005319 นางสุพัตรา ภูกาบ

63133005320 นางสาวอัญชลี โพธิสาร

63133005321 นายจักรกฤษณ สัญลักษณ

63133005322 นางสาวกรรณิกา โคตะพันธ

63133005323 นางสาวรัตนากร ปAนะสา

63133005324 นางสาวมัลลิกา นาไพรวัน

63133005325 นายศรัณยชัย พูลสวัสด์ิ

63133005326 นางสาวเวธกา อุปจันโท

63133005327 นายปรัชญา เหลี่ยมใส

63133005328 นางสาวอารยา ภูตาบนาค

63133005329 นางสาววรากิตต์ิ เกชิต

63133005330 นางสาวกชกร รัตนพลแสน

63133005331 นางสาวจินตนา เพ็งลอง

63133005332 นางสาวสุจิตรา ผองผาย

63133005333 นางสาวสุภาภรณ ทาจวง

63133005334 นายกฤษ คําสวัสด

63133005335 นางสาวชนกานต ศรีทองสุข

63133005336 นางสาวป6ทมวรรณ กันยาประสิทธ์ิ
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63133005337 นายธรรมธเนศ ทองประเสริฐ

63133005338 นางสาวนิตยา จันทพรม

63133005339 นายสิทธิชัย ไทยอ<อน

63133005340 นางสาวอรสา จันสนิท

63133005341 นายอนุชา ผลอ�อ

63133005342 นางสาวฉัตรฤทัย วงศชัย

63133005343 นางสาวเสาวลักษณ สีเเก�วน้ําใส

63133005344 นางสาวลินจง สังกฤษ

63133005345 นางสาวรัตติกาล บัวระพา

63133005346 นายชลวิทย นรินนอก

63133005347 นายสุริยา สีกาเพศ

63133005348 นางสาวปAยะธิดา แก�วคํา

63133005349 นางสาวอุษณีย ม<วงอ<อน

63133005350 นางสาวเอื้อมพร แสนหนวด

63133005351 นางสาวธันยชนก รักวงษ

63133005352 นายเศวตฉัตร เรืองบุตร

63133005353 นางสาวมินตา นุวรรณรัมย

63133005354 นางสาวฐาปนี สินโพธ์ิ

63133005355 นายอิทธิพล ศรีศักด์ิ

63133005356 นางสาวปริชญา สารการ

63133005357 นางสาวปาริชาติ อิ่มสว<าง

63133005358 นายวิทวัส วัจนามัย

63133005359 นางสาวศิริรัตน บุตรจันทร

63133005360 นางสาวนฤมล นุริตมนต

63133005361 นางสาวอาริสา ปHานภูมิ

63133005362 นางอริยา ไชยสิม

63133005363 นายพิเชษฐ อัมมาลา

63133005364 นางสาวสุมิตรา ค<อมสิงห

63133005365 ว<าที่ ร.ต.พงษพันธุ สารปรัง
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63133005366 นางสาวศิริประภา รอบคอบ

63133005367 นางสาวปนัดดา ทําทอง

63133005368 นายปราโมทย ภารประสาท

63133005369 นางสาวปภิชยา สุวรรณมาลี

63133005370 นางสาวปนัดดา เดชวงษา

63133005371 นางสาวสุวลี ทูลเพ่ิม

63133005372 นางสาวเกศนภา เจริญวัย

63133005373 นายวรรณวนัช พรมเทศ

63133005374 นางสาวกุศลิน ม่ิงขวัญ

63133005375 นางสาวสายทิพย ศรีกุลกิจ

63133005376 นางสาวบรวี คําโฮง

63133005377 นางสาวอําภา ทัดมาลา

63133005378 นางสาวนริศรา สมยา

63133005379 นายจักรพันธุ อิฐถารัตน

63133005380 นางสาวสกาวรัตน แซ<อุย

63133005381 นางสาวธัญญากมล แสนแก�ว

63133005382 นางสาวกรรณิการ เอิบอุทัย

63133005383 นางสาวตติยา ติดถาพันธุ

63133005384 นางสาวณัฐกานต แสนงาม

63133005385 นางสาวณิชกมลกานต ไชยโทน

63133005386 นางสาววราลักษณ จันดา

63133005387 นางสาวเบญจมาภรณ คงสุข

63133005388 นางสาวสิริมาศ ติดชัยภูมิ

63133005389 นางสาววิจิตรา วิเศษวงษา

63133005390 นางสาวอังคณา ทิฆะพันธ

63133005391 นางสาวสุภาวรักษ แสนคํา

63133005392 นางสาวสุพิมล ศรีโย

63133005393 นางสาวสุพิกา แทนคอน

63133005394 นางสาวอภิชญา โสดาวิชิต
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63133005395 นายสมพร ทับโททับไทย

63133005396 นางสาววาสนา สุขไสวเนาว

63133005397 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณ

63133005398 นางรัชนีกร เป\อยสี

63133005399 นางสาวกชกร วันเพ็ชร

63133005400 นางสาวณภัทร สุวรรณคํา

63133005401 นางสาวจิรารัตน บัวสิม

63133005402 นางสาวบัญจมาภรณ สร�อยกุดเรือ

63133005403 นางสาวพนิดา แสนเสนา

63133005404 นายปฏิพล ไกรแก�ว

63133005405 นายวัชระพงษ จิระ

63133005406 นางสาวยลดา จงจิตต

63133005407 นางสาวสุนารี นุตะไว

63133005408 นางสาวกัญญารัตน แก�วบุรี

63133005409 นางสาวฉัตรฑริกา มนตรีดี

63133005410 นายชาญพิชิต ภูมิบุญ

63133005411 นายสหรัฐ จันทะคัด

63133005412 นายภัควัฒน วรโคตร

63133005413 นายพุฒิพัฒน โรจนพลศักด์ิ

63133005414 นายภมร ผาสุข

63133005415 นางสาววรารัตน ตีกา

63133005416 นางสาวสนธยา งานไวย

63133005417 นายคุณานนต เสาสามา

63133005418 นางสาวธิดารัตน เห็มสุวรรณ

63133005419 นางสาวชาลิสา ชาญชัยด�วยบุญ

63133005420 นางสาวสุภาพร เพชรไพร

63133005421 นางสาวศินีนาถ ธีรภัทรไพศาล

63133005422 นางสาวธวัลรัตน ศรีวิชัย

63133005423 นายสุรบถ อุไรรัตน
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63133005424 นายบุญฤทธ์ิ ผุโคตร

63133005425 นางสาวมินตรา บุษรากุล

63133005426 นางสาวหนึ่งฤทัย สินเนือง

63133005427 นายจตุพร พจนวรพงษ

63133005428 นางสาววลัยธร สองเมือง

63133005429 นางสาววรินชญา สิงหสนั่น

63133005430 นางสาวพรรษา อินทะรัมย

63133005431 นางสาวณัฐฐา หม่ันเรียน

63133005432 นางสาวจุลดา บัวบานบุตร

63133005433 นายธนวัฒน เย็นสวัสด์ิ

63133005434 นายเกียรติศักด์ิ ภักดีอํานาจ

63133005435 นายณัฐพล นันตา

63133005436 นางสาวศิริลักษณ คําวัฒน

63133005437 นางสาวอรณี กีนะขาม

63133005438 นางสาววัลยลดา เทียบทอง

63133005439 นางสาวปุญญิศา ไชยบท

63133005440 นายสันติสุข ถุงออด

63133005441 นางสาวธารหทัย สุหญ�านาง

63133005442 นางวรางคณา พิมพเทพ

63133005443 นายอายุวัฒน นันทะแพง

63133005444 นางสาวจินตนาท มากชิต

63133005445 นายณัฐธนนท จิตตวิบูลย

63133005446 นางสาวภัทราภรณ บุญรักษ

63133005447 นางสาวจินตหรา จันทรศรี

63133005448 นายเกียรติวันชัย วิลาจันทร

63133005449 นางสาวชฎาพร เข่ืองสถุ<ง

63133005450 นายกฤฐพล ศรียาขํา

63133005451 นางสาวอังสุดา เหล<าสงคราม

63133005452 นางสาวธนพร นามบัวศรี
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63133005453 นางสาวสุพัตรา ป6ดทุม

63133005454 นายเอกพันธ หม<อมนวล

63133005455 นางสาวณิชาภัทร จําปาเทศ

63133005456 นางสาวกัลญา ศรีแพง

63133005457 นายอารัญ ทิพยรักษ

63133005458 นายวัฒนา เมาชัยสงค

63133005459 นางสาวพรสวรรค เถาเกลือ

63133005460 นายนิกร ปลัดสังข

63133005461 นางสาวสุริสา แสงปาก

63133005462 นางสาวสุธาสินี เชื่อมหนองแวง

63133005463 นางสาวภัทรานี ปลดเปลื้อง

63133005464 นางสาวสุดารัตน สารจันทร

63133005465 นายนฤพล ประยูรพันธ

63133005466 นางสาวสาวิกา พรมมนต

63133005467 นายธิติ ตรงประสิทธ์ิ

63133005468 นางสาวสุนิสา กันไชย

63133005469 นางสาวชญาณี วราหะ

63133005470 นายสรรพสกนธ จันทรงาม

63133005471 นางสาววาสนา บุญนํา

63133005472 นางสาวปทุมพร ดําแดง

63133005473 นางสาวบุษยากร สายทองสุข

63133005474 นางภัทราภรณ มีหอม

63133005475 นางสาวณัฐยาน ฝางมาลา

63133005476 นายอังกูร เกตะวันดี

63133005477 นางสาวปณิดา ฤทธ์ิโคหา

63133005478 นางจิณณพัต สุภาแดง

63133005479 นางสาวพันธุ ทิพย อุดมพันธ 

63133005480 นางสาวปาริชาติ จิตตโม�มา

63133005481 นายวุฒิชัย ผุดผ<อง
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63133005482 นางสาวธัญลักษณ จักรนารายณ

63133005483 นางสาวพรรษมน บุญรอด

63133005484 นางสาวภัทราภรณ เผ<าศิริ

63133005485 นางสาวภัทราวดี ภู<แพร

63133005486 นายกิตติคุณ เสารสูง

63133005487 นางสาวกรกนก นตะ

63133005488 นางสาวบุษบา บุญธรรม

63133005489 นางสาวนรินธร อุทัยแพน

63133005490 นางสาวนิสาลักษณ เพียรคราด

63133005491 นางสาวพิสุดา พลเย่ียม

63133005492 นางสาวธนัชญา สืบสุนทร

63133005493 นายธิติวุฒิ กรุงเกตุ

63133005494 นางสาวสุธิดา นพคุณ

63133005495 นางสาววิทิตา มาวงแหวน

63133005496 นางสาวณัทธนา ศรีเลย

63133005497 นายทนงศักด์ิ บรรเทิง

63133005498 นายธนบดี ภู<พันธเจริญสุข

63133005499 นายภาณุวัฒน สังวิบุตร

63133005500 นางสาวถาวรีย พลเย่ียม

63133005501 นางธนัตถอร สมบัติม่ัน

63133005502 นายมงคล ภูมิวงค

63133005503 นางสาวนิตยา บุมี

63133005504 นางสาวรัชฎาภรณ ยากับ

63133005505 นางสาวภรรคนฤมล ยอดทอง

63133005506 นางสาวเนตรสุดา นนทสาร

63133005507 นางสาวบุษกร พันธุยางน�อย

63133005508 นายเอกบุรุษ บุตทาวิเศษ

63133005509 นางสาวสุภัสสร สีสงค

63133005510 นางสาวภัทราภรณ หลอดบุตร
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63133005511 นางสาวปรียานันท แซงชัยภูมิ

63133005512 นางสาวเฟ\YองฟHา โชติบ�านขาม

63133005513 นางสาวทัดดาว ช<างเรือง

63133005514 นายธนาธิป วิชัยวงษ

63133005515 นายอดิศักด์ิ เพียรภูเขา

63133005516 นางสาวสิริกร ชุมพล

63133005517 นางสาวณยฎา จิรโสภณวิชญ

63133005518 นางสาวชฎาธร เจริญสุข

63133005519 นายพงษพัฒน จันลา

63133005520 นายศุภวิชญ จันปุKม

63133005521 นางสาวณัฐกานต มุกดาราช

63133005522 นางสาวกาญจนา มูลโพธ์ิ

63133005523 นางสาวปนัดดา เหล<าโคตร

63133005524 นายกฤษฎา แสนมี

63133005525 นางสาวเปมิกา พันลูกท�าว

63133005526 นายเก�าแก�ว ศิลาวิเศษ

63133005527 นายอภิวัฒน ศรีนอเนตร

63133005528 นางสาวดวงฤทัย ไสยกิจ

63133005529 ว<าที่ร�อยตรีรัชนี สุดดี

63133005530 นายยงยุทธ ศรีจํานงค

63133005531 นางสาวโยษิตา สอนศรี

63133005532 นางสาวศศิธร ตะเคียน

63133005533 นางสาววัชราพร แนวคําดี

63133005534 นางสาวชาลีญา ดวงนิตย

63133005535 นางสาววฤณดา แสนยศ

63133005536 นางสาวโสรญา หาญจันทร

63133005537 นายธีรพัฒน ศิริสุวรรณ

63133005538 นางศิวาพร การค�า

63133005539 นางสาวระวีพร พลราชม
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63133005540 นางสาววัลลี ชาเวินชัย

63133005541 นายพงษสัญญ บุญไพโรจน

63133005542 นายคณัสนันท สอนพรม

63133005543 นางสาวจิตรานุช อิชิอิ

63133005544 ส.ต.อ.เกียรติยศ แดงสีบัว

63133005545 นายมนุเชษฐ มโนวิไลกุล

63133005546 นางสาวกมลชนก ดวงจันทรโชติ

63133005547 นายวีรยุทธ หลาดไหล

63133005548 นางสาวมินตรา นิลนนท

63133005549 นางสาวสุธิดา ลุยตัน

63133005550 นางสาวสลิลเกตน เอกกาญจนชนะกุล

63133005551 นายวายุวัฒน โสดารัตน

63133005552 นางสาวกมลลักษณ สมศรี

63133005553 นางสาวกุลวดี ลินทระ

63133005554 นางสาวแพรวนภา รัตนเพ็ชร

63133005555 นายวริษฐ อนุแสน

63133005556 นายอนวัช วรวะไล

63133005557 นางสาวกุสุมา คุณแสน

63133005558 นายชัชวาล วรรณสา

63133005559 นางสาวนิภาพร ศรีรักษา

63133005560 นายธภัทร อุลหัสสา

63133005561 นางสาวขวัญชนก อินทรแขวน

63133005562 นายนนทวัฒน รูปเหมาะ

63133005563 นายธนชาต กาญจนกัณโห

63133005564 นางสาวชนากานต พิมหานาม

63133005565 นายณัฐพงษ แก�วกัลยา

63133005566 นายทรงพล ชัยสุริยะ

63133005567 นางสาวจิราภรณ สมสิทธ์ิ

63133005568 นางสาวกัญญาพัชร รามศิริ
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63133005569 นางสาวจารุภา พงษเรื่อง

63133005570 นางสาวพรพิชชา ไชยนิคม

63133005571 นางสาวลลิตา ศรีไกรเวศน

63133005572 นางสาวปรีชญาภรณ วงคคําโสม

63133005573 นางสาวพุทธามาศ ไชยมงค

63133005574 นางสาวสุพิชชา ป6กสังคะเณย

63133005575 นายจรัญ ยุบลชู

63133005576 นางสาวญาณณิศา มะเสนา

63133005577 นางสาวธีระพร พรมมี

63133005578 นางสาววรรณลิษา ไตรยะถา

63133005579 นางศรุตา กวางทอง

63133005580 นายสุริยน แห<หล�า

63133005581 นายกฤษฎา หล�าทู

63133005582 นางสาวบุญยาพร ผาบัว

63133005583 นางสาวมะลิวัลย ทานศรี

63133005584 นายเกรียงไกร สาวิศัย

63133005585 นายอภิศักด์ิ จันหมุด

63133005586 นางสาวแพรวพลอย แดวขุนทด

63133005587 นางสาวมะลิวรรณ สบายใจ

63133005588 นางสาวภัทราภรณ สารโท

63133005589 นางสาวสุธิชา ดีไวย

63133005590 นางสาวจุฑามาศ แดงงาม

63133005591 นางสาวจารุวรรณ ยอดสง<า

63133005592 นางสาวจารุนันท ขันธเดช

63133005593 นางสาวศิริพร ช<วยศิริ

63133005594 นายไกรวุฒิ ไชยรักษ

63133005595 นางสาวชมพูนุช รุ<งรังษี

63133005596 นางสาวกวิสรา ภิรมยาภรณ

63133005597 นางสาวกาญจนา เฉิดดิลก
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63133005598 นางสาวภัทรวรรณ สระคูพันธ

63133005599 นางสาวฐิติวรดา ขอพ่ึงด<านกลาง

63133005600 นางสาวศรัญญา สีหาบุญมาก

63133005601 นายณฐพรต ชุมภูวงค

63133005602 นางสาวจิรัชญา แสนแก�ว

63133005603 นายโมกข แสงอัมพร

63133005604 นายปรีชา ยศจํารัส

63133005605 นายเกียรติศักด์ิ พานิชย

63133005606 นางสาวสิริพร สวนไธสง

63133005607 นางสาวเสาวภา มาลี

63133005608 นางสาววรันธรา แสงเมือง

63133005609 นางสาวกวินนาถ ศรีแพงมน

63133005610 นางสาวปฏิมาภรณ ตรีสอน

63133005611 นายณัฐชา ฉํ่ามณี

63133005612 นายศราวุธ คําลาย

63133005613 นายวิทยาพัฒ สมสอาด

63133005614 นายพิชญากร พลหาญ

63133005615 นางสาวรวงข�าว หมีคํา

63133005616 นางสาวศิริพร อินทรเนตร

63133005617 นางสาวนภาพร จันทะแพน

63133005618 นางสาวเกศกนก เทือกภูเขียว

63133005619 นายณิชนันทน พรมรินทร

63133005620 นางสาวณธิดา จันทยุทธ

63133005621 นางสาวพวงผกา วงษหาญ

63133005622 นางสาวเสาวนิตย นาใจคง

63133005623 นางสาวนิรชา อบเชย

63133005624 นายบุญญฤทธ์ิ หนชัย

63133005625 นางสังวาล เทียบฤทธ์ิ

63133005626 นายพัชรเศรษฐ มุยคํา
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63133005627 นายรัฐพล พาคาม

63133005628 นายธนากร กาพยแก�ว

63133005629 นายชินดนัย ต้ังศิริ

63133005630 นางสาวปPญาภรณ พงษคําพันธ

63133005631 นายกฤชณรงค สงคราม

63133005632 นายวีระพันธ เหลือนาง

63133005633 นายวิศรุต เฟ\Yองไธสงค

63133005634 นางสาวพัชรี แก�วเจTก

63133005635 นางสาวสุธาพร นาเมืองรักษ

63133005636 นางสาวสุปราณี ชํานาญยา

63133005637 นายณฐพงศ กลางสาแม

63133005638 นางสาวกัญนิดา กมลวิบูลย

63133005639 นายอัตพล ผึ่งผาย

63133005640 นางสาวกฤษยาภรณ ป6ญญา

63133005641 นางธนพร พวงเกตุ

63133005642 นางสาวขวัญทิพย พลายระหาร

63133005643 นางสาวอัจฉราภรณ รอดจุ�ย

63133005644 นายศุภกรณ เกษโข

63133005645 นายภูวนาถ สุดมูล

63133005646 นางสาวปาณิสรา พรมเมตตา

63133005647 นางสาวสิริประภา เพียสมนา

63133005648 นางสาวภารินี สุพร

63133005649 นางสาวทรรศิกา ต้ังตระกูล

63133005650 นายณัฐวุฒิ ปร^อกระโทก

63133005651 นายพงษศธร บุญหล�า

63133005652 นางสาวกาญจนา วินทะไชย

63133005653 นางสาววรัญญา แต<งประกอบ

63133005654 นางสาวนิจพร ไชนะรา

63133005655 นายธนกฤต วงคตาโสม
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63133005656 นายทรงวุฒิ บุตนุ

63133005657 นางสาวเนตรนภา พลแสนจันทร

63133005658 นางสาววนิดา มหาหิงษ

63133005659 นายธนพล สีใส

63133005660 นายธนูศิลปM ภูระยาว

63133005661 นางสาวทัศนีวรรณ สุพร

63133005662 นางสาววาสนา แก�วขอนแก<น

63133005663 นายคุณากร ศรีขํา

63133005664 นางสาวศิริรัตน เกตุดา

63133005665 นายทัสกร อําไธสงค

63133005666 นางสาวนนธิชา บุญไชย

63133005667 นางสาวภัทราภรณ แวงวรรณ

63133005668 นายประวิทย การสอน

63133005669 นางสาวพรนภา จงมีศิลปM

63133005670 นางสาวจรีพร ศรีเศรษฐา

63133005671 นายนครินทร กระสาย

63133005672 นางสาวพรทิพยพา ทับผา

63133005673 นางสาวบุษกร แก�วสาร

63133005674 นายนรากร สมภักดี

63133005675 นายพรเทพ โนรินทร

63133005676 นางสาวชนกนันท สุระขุนทด

63133005677 นางสาวจารุวรรณ ราชบัวโคตร

63133005678 นางสาวธัญญามาศ สินเจิมสิริ

63133005679 นางสาวสุชานันท ระกิติ

63133005680 นางสาวณิชชยา สิงหภา

63133005681 นางสาวเทพา ชินศรี

63133005682 นางสาวพัชรี พรมดงศรี

63133005683 นายปAยะณัฐ ดอนพิลา

63133005684 นางสาวพิชชาอร ลาดบาศรี
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63133005685 นางสาวกนกอร เหลาไกร

63133005686 นายจิระเดช บุญลี

63133005687 นายสัญญพงศ ชัยสิทธิสินสุข

63133005688 นายกรีรวัฒน วรวงค

63133005689 นางสาวแพรววิภา พรมวงค

63133005690 นางสาวรจนา เอกตาแสง

63133005691 นางสาวบุญฑริกา บัวแก�ว

63133005692 นางสาววริตา โคตรทอง

63133005693 นางสาวพรสวรรค หาญบุรุษ 

63133005694 นายคณิศร มูลนิคม

63133005695 นางสาวณัฐิกา ดรพิลา

63133005696 นายพัชร สิทธิสมาน

63133005697 นางสาวมยุรี หารมาก

63133005698 นางสาวกมลรัตน ยิงรัมย

63133005699 นางสาวธนพร ชื่นบุญชู

63133005700 นางสาวกรุณา ภูชํานิ

63133005701 นางสาวศิริพร จอมทรักษ

63133005702 นางสาววัลดา แก�วนอก

63133005703 นางสาวรัฐชินี สยามประโคน

63133005704 นางสาววนิษา สาระคํา

63133005705 นางสาวมนัสชนก แก<นจันทร

63133005706 นายอภิวัฒน เกตุมาลา

63133005707 นายปฏิภาณ โสภา

63133005708 นางสาวเทียนทอง เฟลล

63133005709 นางสาวฐิติพร กมลวิบูลย

63133005710 นางสาววรรณิภา มาตยนอก

63133005711 นางสาววรัทยา สีหาบุตร

63133005712 นางสาวชลธิชา สาสิงห

63133005713 นางสาวภาคิณี อึงชัยศรี
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63133005714 นางสาววิชชุตา ลาปะ

63133005715 นางสาวศศิธร กันตัง

63133005716 นางสาวนันทพร คําภู

63133005717 นางสาวพิรุณรัชต โฉมหน�า

63133005718 นางสาวศุภกร กัญญะวงค

63133005719 นางสาวรัตนทิวา ดีวัน

63133005720 นางสาวพรพรรณ พะวิชา

63133005721 นางสาววิภาภรณ สารทะนง

63133005722 นายชัยชนะ ป6ดกอง

63133005723 นายชวนากร กุดกุง

63133005724 นายชุติวัต งวนหอม

63133005725 นางสาวอภิชญา ไร<วิบูลย

63133005726 นายสิทธิพงษ สิทธิราช

63133005727 นางสาวศิริรัตน ชมจันทร

63133005728 นางสาวรพีพรรณ สีพจน

63133005729 นางสาววิศรุตา พรมเมือง

63133005730 นายจิระพันธ สิงคุณา

63133005731 นายวัชระ บัวเข็ม

63133005732 นางสาวนงนุช ไกรยอด

63133005733 สิบตํารวจโทกัมปนาท แสงตันชัย

63133005734 นางสาวศุรินภา ทุงจันทร

63133005735 นางสาวภัทราภรณ เหรียญทอง

63133005736 นางสาววันวิสาห ศุภผล

63133005737 นายคณาธิป รอดสุโข

63133005738 นางสาวป6กษาสวรรค ขุนคํา

63133005739 นายโรจนวรรณ หาดี

63133005740 นายณัติพงษ คําภสุข

63133005741 นางสาวศิริลักษณ กาวิละ

63133005742 นายนัฐวัฒน โนราช
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63133005743 นายสานิตย เดชหามาตย

63133005744 นายสุวิชาญ กุมภวา

63133005745 นายวิรุฬห นาทะยัพ

63133005746 นางสาวชนิดา ขันอาสา

63133005747 นางสาวสุภาพร กรรณลา

63133005748 นางสาวเสาวลักษณ ทัศสาคร

63133005749 นายศุภกานต จันทะชํานิ

63133005750 นางสาวอรสา ทองสอนลอน

63133005751 นางสาวสุพรรณษา คําจันวงษา

63133005752 นายเจษฎากร ย้ิมประยูร

63133005753 นายณฐพล ศรีวิเศษ

63133005754 นายสิทธิกานต แพนสง

63133005755 นางสาวนิรมล เปลรินทร

63133005756 นางสาวสิริยศ มะอินทร

63133005757 นางสาวศิริลักษณ บุญยงค

63133005758 นายราฟP ทิพยาวงษ

63133005759 นายชานนท กลางประพันธ

63133005760 นางสาวอารยา สุนทะวงค

63133005761 นางสาวตติยา ดวงแก�ว

63133005762 นายชาญวิทย ไชยพร

63133005763 นางสาวศรัณยา เนื่องมัจฉา

63133005764 นางสาวจุลทมาศ คําเบ�าเมือง

63133005765 นางสาวสมฤดี เฉนียง

63133005766 นายอภิสิทธ์ิ โสณะชัย

63133005767 นางสาวพรนภา บุญมี

63133005768 นางสาวชัญญานุช อินาลา

63133005769 นางสาวฉัตรนรินทร แถบวิไล

63133005770 นางสาวจามจุรี ชุมอภัย

63133005771 นางสาววิริยา พลยุทธ
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63133005772 นายเดชาวัต วงคเสนา

63133005773 นางสาววลัญชพร ทุ<งสงค

63133005774 นางสาวแพรวนภา สาระออน

63133005775 นายพรหมมินทร เถาวัลยดี

63133005776 นางสาวกุลสตรี มูลมี

63133005777 นางสาวภัทราภรณ แผ<นทอง

63133005778 นายจิรายุ ป6ญญาไว

63133005779 นายขจรศักด์ิ สอนวงษแก�Oว

63133005780 นายอาทิตย แก�วพิมาย

63133005781 นางสาวกานตวิสา เลิศคอนสาร

63133005782 นางสาวกิตติกาญจน กิตติราช

63133005783 นางสาวสุรินญา กันหาเรียง

63133005784 นางสาวปAยธิดา ยลถวิล

63133005785 นางสาวสุนิตา นามไพร

63133005786 นางสาวขิมทอง ชัยเลิศ

63133005787 นางสาวบุริมนาถ สําโรง

63133005788 นายสันติ วงคโสภา

63133005789 นางสาวอัญชุลี เล็กใจซ่ือ

63133005790 นางสาวอุมาพร สุราษฎร

63133005791 นางสาวปวีณนุช บุญโนนยาง

63133005792 นายชาญชัย ศรีขัดเค�า

63133005793 นายณัฐรวี วิเศษสมบัติ

63133005794 นางสาวรณัยชนก น�อมวารีย

63133005795 นางอุสุนา กุลหงษ

63133005796 นางสาวคนัมพร เกิดชัยภูมิ

63133005797 นายเจษฎา วาปPโย

63133005798 นางสาววรรณภา ชินคํา

63133005799 นายธีรพงศ นวลฉวี

63133005800 นายอภิรักษ ภักดีสา
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63133005801 นางสาวณัฏฐณิชา ช�างเพชร

63133005802 นางสาวไอลดา พิมพะสาร

63133005803 นายนราธิป ปะนัดเท

63133005804 นายปริเวช เลาหผลศุภกุล

63133005805 นางสาวไอยลดา ชัชวาลย

63133005806 นางสาวบูรณสิริ บางเลี้ยง

63133005807 นางสาววิราวรรณ วรรณมาตย

63133005808 นางสาวจิรวรรณ กุมผัน

63133005809 นางสาวเอ็มอร พันเหล็ก

63133005810 นางสาวอริสรา แสงชาติ

63133005811 นางสาวปริยา ขันคํา

63133005812 นางสาวณัฐธิดา จันทรสระคู

63133005813 นายพัดโบก ชื่นชม

63133005814 นางสาวสุจิตรา ภูสะพาน

63133005815 นางสาวปายทิยา วรรณคง

63133005816 นางสาวชรินทรทิพย สกุลซ�ง

63133005817 นางสาวภัทราพร เจริญวัชระ

63133005818 นางสาวพรรณนิดา มูลกัณหา

63133005819 นางสาวนัทธมน เสมอ

63133005820 นางสาวประภัสสร จันทรจําปา

63133005821 นายไตรรงศ เสาะสมบูรณ

63133005822 นางสาวกวินนาฎ ยามโสภา

63133005823 นางสาวรัตติภา สร<างไธสง

63133005824 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณภัฏ

63133005825 นางสาวอินทุอร เจนการ

63133005826 นางสาวกมลวรรณ คําพิละ

63133005827 นางสาวธันยาภรณ จ่ันเพ็ชร

63133005828 นางสาวกาญจนา แสงใส

63133005829 นายพชร แก�วภูมิแห<
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63133005830 นางสาวกนกวรรณ เลิศรัตนะสกุล

63133005831 นางสาวกีรติ จันทรโสม

63133005832 นางสาวศิรินันท นวลจันทร

63133005833 นางสาวประภาพร ดงภูยาว

63133005834 นางสาวจตุพร คําพิลัง

63133005835 นางสาวกฤติยาภรณ ศรีสวัสด์ิ

63133005836 นางสาวศาสตราภรณ สารผล

63133005837 นายนิติพัฒน ภูผาใจ

63133005838 นางสาวเพ็ญพิชชา วงษเสนา

63133005839 นางสาวป6ณภรณ แสนสุมา

63133005840 นางสาวจิราภรณ เสารศรีรัตน

63133005841 นายนพปฎล มาตบุรม

63133005842 นางสาวเบญจมาศ เทพที

63133005843 นางสาววรภิญญ สุวรรณ

63133005844 นางสาวอาทิตยา เสนานันท

63133005845 นางสาวพรพิมล จันทรงาม

63133005846 นายณัฐวุฒิ หวะสุวรรณ

63133005847 นางสาวเกศวิลัย โสมาบุตร

63133005848 นางสาวก�อย ชาเรืองฤทธ์ิ

63133005849 นางสาวศิริพร บุญทองล�วน

63133005850 นางสาวชลธิชา โนนทิง

63133005851 นางสาวรินรดา ทิพวรรณ

63133005852 นางสาวสาวิตรี คําจวนจันทร

63133005853 นางสาวสิริกัญญา ถาพร

63133005854 นางสาวนริศรา เม�าเวียงแก

63133005855 นางสาววรรณนิกานต พรมสะวะนา

63133005856 นางสาวธารารัตน ฤกษจันทร

63133005857 นายณรงคเดช สาพิมาน

63133005858 นายพนธกร แก�วบรรจักร
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63133005859 นางสาวนุสบา สายสุนทร

63133005860 นางสาวจันทรจิรา ประมูลทรัพพย

63133005861 นางสาววันวิสา ชินอาจ

63133005862 นายปรีชา คณานิตย

63133005863 นายพงศธร โพโสลี

63133005864 นางสาวจิราภรณ ช<วงบัว

63133005865 นายนันทวัฒน ศรีพงษเพลิด

63133005866 นางสาวขวัญทิพย สืบผาง

63133005867 นางสาววิกานดา อนันทวรรณ

63133005868 นางสาวเสาวลักษณ ขัตติยะมาตร

63133005869 นางสาวปAยาภรณ ดอนไม�ไทร

63133005870 นางสาววลัยพร วิริยะ

63133005871 นายชัยชนะ หาญจิต

63133005872 นางสาวไอลดา สมพิทักษ

63133005873 นายสัจจา สินทร

63133005874 นายจักรพงษ ทองคําสุก

63133005875 นางสาววีรนุช ไชยเสือ

63133005876 นางสาวรุ<งนภา จิตเย็น

63133005877 นายจิตติศักด์ิ ยุทธสนอง

63133005878 นางสาวเบญจมาศ สร�างแก�ว

63133005879 นางสาวรัชนีกร ศิริเวช

63133005880 นางสาวนุชจรี ก�านจักร

63133005881 น.ส.สุภาณี วัชรูจี

63133005882 นายจิรายุทธ รูปสูง

63133005883 นางสาวอินทิรา เพชรคํา

63133005884 นางสาวจุติพร โพธิศรี

63133005885 นายจิรานุวัฒน เวียงสอน

63133005886 นางสาวกัณรดา แสนโคก

63133005887 นางสาวณัฐพร โชคเหมาะ
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63133005888 นางสาวณิชาภา ภูต�องลม

63133005889 นายอนิวัฒน พูนมณี

63133005890 นางสาวอภัสนันท ถ่ินทิพย

63133005891 นางสาวพัทธนันท อยู<เย็น

63133005892 นางสาวกานตพิชชา นามศิริ

63133005893 นางสาววิไลวรรณ พุทธมนี

63133005894 นางสาววันวิสาข ธรรมมาน�อย

63133005895 นางสาวพัทธธีราภรณ พันโกฏิ

63133005896 นางสาวอริสรา ชารีวาล

63133005897 นางสาวเปรมฤทัย นามมูลตรี

63133005898 นายพงษพัชร ทศภูชัย

63133005899 นางสาวชฎาพร อินลุเพท

63133005900 นางศศิพัชร ดวงสาพล

63133005901 นางสาวศุภวรรณ ศรียา

63133005902 นายวัฒนา จําปาศิริ

63133005903 นายศุภศักด์ิ มูลสูตร

63133005904 นางสาวบุษบา หงษลา

63133005905 นางสาวรัตนา โคกม<วง

63133005906 นางสาวจิราพรรณ สนทอง

63133005907 นางสาวปุญญิศา แซ<ลิ้ม

63133005908 นางสาวศิริลักษณ สวัสด์ิรักษ

63133005909 นางสาวอรอนงค แก�วหงษ

63133005910 นางสาวเสาวลักษณ สุขี

63133005911 นายพงศกร มงคล

63133005912 นางสาวสุนิสา กะแส

63133005913 นางสาวปานฤทัย เรืองสกุล

63133005914 นายฉันทวิทย มุลวิไล

63133005915 นางสาวบุษกร วรรณ รส

63133005916 นางสาวปAยะนันท วินทะไชย
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63133005917 นางสาวนภาวรรณ สัตรัตน

63133005918 นางสาวกวินนา พลกล�าหาญ

63133005919 นางสาวอลิสา ศรีทาถุ<ง

63133005920 นางสาวธณัฐชนก สร�อยทอง

63133005921 นางสาวทรรศนีย เลสนาดี

63133005922 นางสาวนภัสวรรณ เอี่ยมอ<องกิจ

63133005923 นายวิสิฐ กุลโฮง

63133005924 นายวันเฉลิม แสงภู<

63133005925 นางสาววรัญญา เรืองฤทธิโชค

63133005926 นางสาวธีราพร เดชเหลา

63133005927 นายวชิรวิญ มาซา

63133005928 นางสาวกุลธิดา วรรณเสน

63133005929 นายกิตติพงษ แทนสา

63133005930 นางสาววรรณิศา จันทรศรี

63133005931 นางสาวณัฐณิชา โค�วประเสริฐ

63133005932 นางสาวณัฏฐชญานิศ วงษขันธ

63133005933 นางสาวธัญมาศ วังคะฮาต

63133005934 นายวุฒิชัย เริงชัยภูมิ

63133005935 นายเอกตนัย วงสะอาด

63133005936 นางสาวรําไพ เสาสิริ

63133005937 นายพิศิษฏ ทูลพุทธา

63133005938 นางสาวณัฐฐา กึกก�อง

63133005939 นางสาวอรัญญา หาญณรงค

63133005940 นางสาวกนกพร สารมะโน

63133005941 นายวิศว บุญมาศ

63133005942 นางสาวบัณฑิตา ภูจอมเงิน

63133005943 นางสาวอภิญญา ปุHงมา

63133005944 นางสาวอนุศรา มูลมาตย

63133005945 นางสาวจุฑามาศ เเก�วจินดา
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63133005946 นางสาวธนพร ห<อคนดี

63133005947 นางสาวอภิญญา แสงตันชัย

63133005948 นางสาวธมลวรรณ สุนทรศร

63133005949 นางกรรณิกา ธนปุระ

63133005950 นางสาวสุธาทิพย อุ<นคํา

63133005951 นางสาวแสงอรุณ ศรีสมยา

63133005952 นางสาวธัญพร จงรักไทย

63133005953 นายศิริพงศ จุลฤกษ

63133005954 นางอภัสรา จิตรเกาะ

63133005955 นางสาวกัณฑิรา จิตมาตย

63133005956 นางสาวเพชรี ภูแสงศรี

63133005957 นางวันเพ็ญ ผลาพรม

63133005958 นางสาวกุลวดี พรมลา

63133005959 นางสาวสมสนิท ภารสวัสด์ิ

63133005960 นางสาววรรณิสา รอดสุโข

63133005961 นายอาทิตย ศรีสิทธ์ิ

63133005962 นายกฤษฎดนัย บุญเถิง

63133005963 นางสาวเกียรติพร นาคสุ<น

63133005964 นางสาวรัตนวดี แฝงเมืองราช

63133005965 นางสาวนงลักษณ หว<างแสง

63133005966 นายพิทยา แดงทุมมา

63133005967 นายนวปฎล ประภัสชัย

63133005968 นางภาวินี พรมคํา

63133005969 นางสาวสุนิสา พลทะจักร

63133005970 นายอลงกรณ นาคศรี

63133005971 นายรติภูมิ ศรีอาจ

63133005972 นางสาวพนิดา แสงบัวท�าว

63133005973 นางสาวขวัญฤดี น�อยสุพรรณ

63133005974 นายพีระพงศ บุญสิ้ว
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63133005975 นางสาวสุวจี มูลมาตย

63133005976 นางสาววรรณภา คุ�มอยู<

63133005977 นายปรัชญา ปานจําลอง

63133005978 นางสาวพรพิมล บุญอุ�ม

63133005979 นางสาวสุภรัตตรา ทําทอง

63133005980 นางรุ<งฤทัย ดํารงชัย

63133005981 นางสาวเบญจวรรณ พัสดร

63133005982 นายธีราธิป พัฒนภากุล

63133005983 นายศักด์ิดา ดีประเสริฐ

63133005984 นางสาวธารารัตน สมป6ญญา

63133005985 นางสาวนวลละออง บุตรศิริ

63133005986 นางนภสินธุ สถิตวัฒน

63133005987 นางสาวอรพิน แก�วฮองคํา

63133005988 นายปฐมพงศ กุลพรวัฒนา

63133005989 นางสาวพรรณทิพา เพ็งกระแจ<ม

63133005990 นางสาวอารียา เลยไธสง

63133005991 นางสาวธารธิรา จงประเสริฐ

63133005992 นายวรวัฒน เรืองเดช

63133005993 นางสาวณิชกานต แพงป6สสา

63133005994 นางสาวสกาวรักษ ไชยวงค

63133005995 นายศุภฤกษ อินทรส

63133005996 นางสาวธนัญญา หม่ืนจํานงค

63133005997 นางสาวกาญจนา แซ<ตัน

63133005998 นายเกียรติศักด์ิ นาเมืองรักษ

63133005999 ว<าที่ ร.ต.ภัทรพันธ พรมมาสัง

63133006000 นายวันปAยะ นิลใย

63133006001 นางสาวจันทรจิรา ศรีบุรัมย

63133006002 นางสาวศรสวรรค ยอดแก�ว

63133006003 ว<าที่ ร.ต.ธีระชาติ ภูวะศรี
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63133006004 นางสาวรัตนา ชาวเวียง

63133006005 นายชินวุฒิ คําดี

63133006006 นางสาวบุษราพร บุรีชัย

63133006007 นายวัชราวุธ หงอกภิลัย

63133006008 นางสาวธิดารัตน จันทรมา

63133006009 นายทิวทัศน นะระแสน

63133006010 นางสาวศศิวรรณ สุขรัตน

63133006011 นายวิบูลย ภักดีโชติ

63133006012 นางสาวนุชจรินทร จิตรจักร

63133006013 นายภาณุพงษ ธาตุเเก�ว

63133006014 นางสาววรนุช สิงหคําหาร

63133006015 นางสาวพรชนก ไหลสกุล

63133006016 นางสาวสุนันท โตชัยภูมิ

63133006017 นางสาวจารุวรรณ พงษสุพรรณ

63133006018 นางสาวกมลวัลย สุขสวัสด์ิ

63133006019 นางสาว็OOOOOฐอรชอัชฌาย สมปAตะ

63133006020 นายพรธนภูมิ ภูงามทอง

63133006021 นายชานนท ตุลา

63133006022 นางสาวณัชชลิดา ดีวิเศษ

63133006023 นางสาวชลธิชา บุญกันยา

63133006024 นางสาวกฤษศิณีนาถ วินทะวุธ

63133006025 นางสาวจริญญา สุดสังข

63133006026 นางสาวชัญญาภัค จันทดวง

63133006027 นางสาวฤดีวัลย ยลวิลาศ

63133006028 นายศิลาการย ศักด์ิสุธัญญ

63133006029 นางสาวพัชรีภรณ ภูรี

63133006030 นางสาวธนาวดี ใจเพียร

63133006031 นางสาวเพ็ญภรณ เหินไชย

63133006032 นางสาวกฤษติญาภรณ ยาสิงหทอง
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63133006033 นางสาวสุจารี ฟ6กฟูม

63133006034 นางสาวกวิสรา เชาวรัตน

63133006035 นายกฤษตวัย ยันทะรักษ

63133006036 นางสาวชไบพร เพชรนุกูลเกียรติ

63133006037 นางสาวณัฐปภัสร หิรัญธนนิตย

63133006038 นางสาวสุกัญญา สังฆะมณี

63133006039 นางสาวกนกวรรณ พันธุยา

63133006040 นางสาวบุษกร โนนรุ<งเรือง

63133006041 นางพัชรมณฑ สุวรรณไตรย

63133006042 นางสาวไอศิรา เสนา

63133006043 นางสาวสุภาวดี สุวรรณศรี

63133006044 นางสาวศิริลักษณ พิมพวิชัย

63133006045 นางสาวนาตยา สิมเสน

63133006046 นางสาวเบ็ญญา สินกูล

63133006047 นางสาวอาภาภรณ พรมรักษา

63133006048 นางสาวฐิติรัตน เอี่ยมศรีลา

63133006049 นางสาววันวิสา โสสุด

63133006050 นายธนวัฒน บุศรีคํา

63133006051 นายเกียรติศักด์ิ ข�อยุ<น

63133006052 นายทรงวุฒิ สีลากลาง

63133006053 นางสาวดลยา สมพงษพันธุ

63133006054 นางสาวอุษณีย วงษโพธ์ิ

63133006055 นางสาวอังคณา รักเพ่ือน

63133006056 นายวราวุธ ไตรธิเลน

63133006057 นายอภิรักษ กลั่นเขียว

63133006058 นางสาวอิงฟHา นวมสําลี

63133006059 นางสาวสุดารัตน ปะเศษโฐ

63133006060 นางสาวกรองแก�ว ต้ังปรัชญากูล

63133006061 นางสาวศุภลักษณ มีเงิน
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63133006062 นางสาวพรนภัส นุชประยูร

63133006063 นางสาววิไลพร จันแดง

63133006064 นางสาวสุนีย จันทรสุริยวงศ

63133006065 นางสาวนิติกุล หาวงษ

63133006066 นางสาววีรากร ดิษฐสลุง

63133006067 นางสาวชไมพร เพชรไพร

63133006068 นายธนากร มังธานี

63133006069 นายวัชรวิทย ศิริสินธุวนิช

63133006070 นางสาวกัญญภัสสก เอกภัทรชัยวงษ

63133006071 นางสาวสุธัญญา โพพะนา

63133006072 นายณัฐวุฒิ น�อยอาษา

63133006073 นางสาววรารักษ บึงลอย

63133006074 นายวิชิต ลําเพยพล

63133006075 นายภัทรพันธุ พลไชย

63133006076 นายวชิรวิทย ทินบุตร

63133006077 นายชาญชัย เหล<าลาภะ

63133006078 นางสาวสุวรรณา แก�วโพธ์ิ

63133006079 นายชูฤทธ์ิ ชุมมณเทียร

63133006080 นางสาววริษา ไชยคํา

63133006081 นางสาวศศิธร จรอนันท

63133006082 นางสาวชิดชนก สุดดี

63133006083 นางสาวพิจิตรา ภูอาราม

63133006084 นางสาวลักขณา ไชยสรรพ

63133006085 นางสาวสุกัญญา สิงหลี

63133006086 นางสาวเพ็ญประภา จันทะคุณ

63133006087 นางสาวภาณุมาศ พงษพรรณา

63133006088 นางสาวสุนิสา สีวังแก�ว

63133006089 นายสุรยุทธ กัณหา

63133006090 นายศิวพงษ แอมประชา
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63133006091 นายเฉลิม ตาแหวน

63133006092 นางสาววันนิสา น�อยชาคํา

63133006093 นางสาวเบญจพร บุญสอน

63133006094 นางสาวยุพดี ตระกูลพรม

63133006095 นางสาวจิตรลดา รองหานาม

63133006096 นางสาวนลินี สุขอยู<

63133006097 นางสาววินิตา คุ�มไพทูลย

63133006098 นางสาวพรสุดา พาณิชย

63133006099 นางสาวพรนัชชา ทาบุราณ

63133006100 นางสาวนริศรา บํารุงญาติ

63133006101 นางสาวสรัญญา จําเริญนุสิต

63133006102 นางสาวอัญชนา ศรีกุตา

63133006103 นายธนพล ปราณีนิตย

63133006104 นางดวงจันทร ภวภูตานนท

63133006105 นายธนศักด์ิ หนองหาร

63133006106 นางสาวเฌอณาญา รักศิลปM

63133006107 นายอานนท วินทะไชย

63133006108 นางสาวเจนจิรา พวงพิมพ

63133006109 นางสาวสุชาดา จองคํา

63133006110 นางสาวรัตนาภรณ ดีจันทึก

63133006111 นายเอกขจร สนิท

63133006112 นางสาวอรรัมภา สุพร

63133006113 นางสาวสุพัตรา เหล<าโกธา

63133006114 นางสาวนณษา สุดสนาม

63133006115 นายอณิวุติ มุลิตา

63133006116 นางสาวทิพยเกษร สิริโชคปรีดาสกุล

63133006117 นายศรายุทธ สุริยนต

63133006118 นายศรัญXู สีแพงมล

63133006119 นางธัญญนันทน พิมพสอน
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63133006120 นางสาวนาถลดา วรรณทอง

63133006121 นางสาวอัยลีน โสมี

63133006122 นายณัฐวุฒิ เกียรติจรุงพันธ

63133006123 นางสาวศิรินยา กึกก�อง

63133006124 นายธวัชชัย อาจปาสา

63133006125 นางสาวเสาวรส พงษเจริญ

63133006126 นายวิรัตน หลังโนนโพธ์ิ

63133006127 นางสาวสุภาวิตา พันธรี

63133006128 นางสาวจิรัชยา แข็งแอ

63133006129 นางสาวณัฐการณ เพชรรัตน

63133006130 นางสาวเยาวลักษณ พาละพล

63133006131 นายภาณุพัฒน ศรีวงษ

63133006132 นางสาวพจนี คุ�มไข<น้ํา

63133006133 นายนพรัตน คุณละ

63133006134 นางสาววรนิษฐา ปูKพันธ

63133006135 นางสาวพิชญาดา ภักดีศรี

63133006136 นางสาวน�อมจิตร แก�วเนตร

63133006137 นายปรเมษฐ เดชนันท รัตน 

63133006138 นางสาวมนันยา ทองสม

63133006139 นางสาวณัชชา วงคสรรพ

63133006140 นางสาวจิตราภรณ พันชาติ

63133006141 นางศิริญญา ป6กกะทานัง

63133006142 นางสาวนิศา พระสุรัมย

63133006143 นางสาวกุลธรา บุญทวี

63133006144 นายประชิดชล ผิวมะลิ

63133006145 นางสาวสิริรัตน จันทรสด

63133006146 นางสาวศิริลักษณ ประเสริฐสังข

63133006147 นายป6ณณวิชญ นามบุดดี

63133006148 นางสาวมนสิชา ธรรมโนขจิต
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63133006149 นางสาวสุพร ช<วยศิริ

63133006150 นางสาวธีรรัตน ทานะป6ต

63133006151 นายธีรเชษฐ เจริญผิว

63133006152 นายศิวกร แก�วชมภู

63133006153 นางสาวธิดารัตน วิรานันท

63133006154 นางสาววรฎา เสนามนตรี

63133006155 นายวัชรพงษ ภูผาแพว

63133006156 นางสาวสมฤทัย พละสุ

63133006157 นางสาวรับขวัญ ศารทูลทัต

63133006158 นางสาวณัฐกานต จันทรหนองแวง

63133006159 นายสาโรจน ประคํามินทร

63133006160 นางศมาภรณ ศรีจันทร

63133006161 นางจุฑารัตน จรรยาศรี

63133006162 นางสาวรัชตานนท แสนคุ�ม

63133006163 นางสาวศุภัชญา จันดีเลาะ

63133006164 นายยงยุทธ ยุบลพาส

63133006165 นายจารุต ชนะเพีย

63133006166 นายภานุเดช ยาวะนิล

63133006167 นางสาวเพ็ญนภา ภูผิวฟHา

63133006168 นายจิตติชัย ศรีลาศักด์ิ

63133006169 นางสาววัชรพร จุลนิล

63133006170 นางสาวชฎาทิพย โพธ์ิระกัน

63133006171 นางสาวรุจนจิรา รัชธานี

63133006172 นางสาวชุติพร จรแก�ว

63133006173 นางสาวรสสุคนธ ชาลีคาร

63133006174 นางสาวรวิวรรณ นิลผาย

63133006175 นางสาวกาญจนารัตน ข<าขันมะรี

63133006176 นายทิวากร นาถํ้าเพชร

63133006177 นางสาวศวิตา เสนาสิงห
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63133006178 นางสาวอรทัยวรรณ งามรี

63133006179 นายกฤตภาส ลอดคูบอน

63133006180 นางสาวเกศรินทร ทุมมา

63133006181 นายณัฐพล พบวัOนดี

63133006182 นายพีรดนย ทิพยวิOOชิน

63133006183 นางสาวธมน สุวรรณเลิศ

63133006184 นางสาวชนาภัทร ศรีพยอม

63133006185 นางสาวลลิส จิรเวชประภานุกูล

63133006186 นางสาวพิริญา สมมิตร

63133006187 นางมัศยา นิลละออ

63133006188 นางสาวปาริฉัตร พิมพสวัสด์ิ

63133006189 นายศุภชัย จันตะคุณ

63133006190 นายเอกบุตร หาวิชิต

63133006191 นางสาวเอมอร ผลบุรภ

63133006192 นางสาวพรรณภา ทุงฤทธ์ิ

63133006193 นางสาวณัฐกมล แสนอินทร

63133006194 นางสาวปาณิสรา สนทอง

63133006195 นางสาวพัชรี คลังชํานาญ

63133006196 นางสาวผกามาศ เครือศรี

63133006197 นางสาวกัลยา ยามดี

63133006198 นางสาวคุณัญญา สะตะ

63133006199 นายจีรสิทธ์ิ ภูทะวัง

63133006200 นางสาวสุลักษณา บุดสารส

63133006201 นายศุภกร อุทัยคํา

63133006202 นางสาววนิดา สุวรรณสนธ์ิ

63133006203 นายวรพงษ พานเยือง

63133006204 นางสาวเนตรชนก เกลี้ยงเกลา

63133006205 นางสาววชิรญาภรณ บัวอาจ

63133006206 นางสาวมธุรส สะตะ
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63133006207 นางสาวศศิธร ทรายทอง

63133006208 นางสาวนีรนุช เสาสมภพ

63133006209 นางสาวศิรินันท แสนสีมา

63133006210 นางสาวพุทธรักษ พุทธเสน

63133006211 นางสาวขวัญฤดี ตาลทอง

63133006212 นางสาวพวงฤดี อาจเจริญ

63133006213 นางสาวผกามาศ ลันนันท

63133006214 นายวรโชติ สําราญถ่ิน

63133006215 นางสาวชลลดา อํานวยการ

63133006216 นางสาวณัฎฐนันท สิงหธวัช

63133006217 นางสาวสุธีมนต โสบุญมา

63133006218 นางสาวกนิษฐา อรรคเทพ

63133006219 นางสาวยุวดี เอกตาสอน

63133006220 นายสุรศักด์ิ แก�วคําไสย

63133006221 นางสาวกัลยา วงคทหาร

63133006222 นางสาวนภาพร จาริ

63133006223 นางสาวเจนจิรา มะรัด

63133006224 นางสาวพรชิตรา คําเฮือง

63133006225 นางสาวชัชดา บุญหล�า

63133006226 นางสาวสุทธิดา กกกนทา

63133006227 นายชํานาญ เบ�าชารี

63133006228 นางสาวศิริญาภรณ คําคนซ่ือ

63133006229 นางสาวอิสริยาภรณ ทุนกอง

63133006230 นายรัชชานนท จําปาทุม

63133006231 นางสาวพัชริดา งามสกุล

63133006232 นางสาวธวัลรัตน ทิพยมงคล

63133006233 นางสาวลลิตา ศรีมุกดา

63133006234 นางสาวสุมิตรา ศรีวาลี

63133006235 นายพีรวิชญ สาลาสุตา
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63133006236 นางสาวธัญญาภรณ ศรีวิลัย

63133006237 นายประพจน เหง�าโอษา

63133006238 นางสาววิจิตรา สุดหล�า

63133006239 นางสาววารุณี ป6นลังกา

63133006240 นางสาวปAยาวรรณ พลขันธุ

63133006241 นางสาวสุภาวรรณ หมวดดารักษ

63133006242 นางสาววีรภัทร วังวงษ

63133006243 นายมาโนช เกียรตินอก

63133006244 นางสาวศุภลักษณ อาจภิรมย

63133006245 นายวชิรวุธ จันทะโม

63133006246 นางสาวทรรศนพร อ<อนประทุม

63133006247 นางสาวณัฐนิชา พงษอุดทา

63133006248 นายธวัชชัย ทองแดง

63133006249 นางสาวนิตยา บุดดา

63133006250 นางสาวกนกวรรณ ธรรมบุญ

63133006251 นางสาวปAยวรรณ แก�วชาเนตร

63133006252 นางสาวธัญญารัตน ไพลดํา

63133006253 นางสาวรัตมณี เลิศล้ํา

63133006254 นางสาวอรพรรณ พิมชัยศรี

63133006255 นางสาวน้ําหวาน จักรพรม

63133006256 นางสาววริศรา จรทอง

63133006257 นางสาวสุภาพร วงศศรีทา

63133006258 นางปรียานุช บัวภา

63133006259 นางสาวกัลยารัตน จันพักลาน

63133006260 นางสาวเมวิญา แก�วพรม

63133006261 นายพงศกร สุกสีกรี

63133006262 นางสาวจุฬาลักษณ มาดาโต

63133006263 นายนิกร โสระสิงห

63133006264 นางสาวอภิชญา ซ�ายประทุม
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63133006265 นางสาวณัฐธิณี ภูสมศรี

63133006266 นางสาวณิชากมล ประกอบกิจเจริญ

63133006267 ว<าที่ ร.ต.ชนกชนม สิงหทอง

63133006268 นายชินวัตร อุดมทรัพย

63133006269 นายจักราวุธ ราชสมบัติ

63133006270 นางสาวปราณปAยา กาญจนโกมล

63133006271 นางสาวธิดารัตน สุวรรณไตร

63133006272 นางสาวณัฐวดี ลวงหอม

63133006273 นายถิรวุฒิ มิตรธงไชย

63133006274 นางสาวพนารัตน สํารวย

63133006275 นางสาวพรนภา แสนโคตร

63133006276 นางสาวปาลญา ภูหวดน�อย

63133006277 นางบัว พวงศรี

63133006278 นางสาวหนูกุล ดวงชารี

63133006279 นางสาวปาริฉัตร จันทรศรี

63133006280 นางสาวสุลักษณา วิชาชัย

63133006281 นางสาวสุจิตรา กุลวงค

63133006282 นางสาวปรียานุช จันวันคะนอง

63133006283 นางสาววรารักษ วิชัยวงศ

63133006284 นายภูวเดช ชาติพุดซา

63133006285 นางสาวศุภลักษณ วงศก�อม

63133006286 นางสาวจีรประภา สายยนต

63133006287 นางสาวน้ําทิพย โพธ์ิแสน

63133006288 นางสาวปรีดา ยาจิตร

63133006289 นายกสิกิจ มะลิทอง

63133006290 นางสาวขวัญจิรา วังพิมูล

63133006291 นางสาวเกศินี นาสอ�าน

63133006292 นางสาวศศิประภา สุเลิศ

63133006293 นางสาวบุหลัน บุตะเขียว
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63133006294 นางสาวเพ็ญสุดา ศรีสุพรรณ

63133006295 นางสาวปภัส ชญา พิกุล

63133006296 นางสาวสโรชา อุดมผล

63133006297 นางสาววราภรณ สดใส

63133006298 นางสาวภาวิณี ศรีคง

63133006299 นางสาวสิริรัตน แสนนา

63133006300 นางสาวจริยาภรณ มาตรพร

63133006301 นางสาวสินีนาฎ สียางนอก

63133006302 นางสาวกุลิสรา แพงสร�อย

63133006303 นางสาวณัฐณิชา สายตรี

63133006304 นายจิรวิชญ ฉิมมานุกูล

63133006305 นางสาวภัสสิริ สีล�อม

63133006306 นางสาวรุ<งฤดี เรืองสมบัติ

63133006307 นางสาววิลาวรรณ ทุมชะ

63133006308 นางสาวศิระยา พลราษฎร

63133006309 นายเนติพงษ ก�านจักร

63133006310 นายนันทชัย โยธา

63133006311 นายสิทธิชัย สมเสร็จ

63133006312 นางมลิวัลย ศรีเพ็ชร

63133006313 นายธีรยุทธ ทิพยอุเทน

63133006314 นายธเนษฐ เพชรสุข

63133006315 นายพงศศิริ วงศบุญ

63133006316 นางสาวปวีณริศา สีหาพันธ

63133006317 นางสาวอาทิตยา ราดภูเขียว

63133006318 นายยุทธนา เก�าเอี้ยน

63133006319 ว<าที่ร�อยตรีพัฒนศักด์ิ สีพาฤทธ์ิ

63133006320 นางสาวศศิประภา คุณชื่น

63133006321 นางสาววิชญาดา ปานนี้

63133006322 นายสรัล เจริญบุญ
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63133006323 ส.อ.ศักดาวุฒิ ไกยฝKาย

63133006324 นางสาวชุติพร จวงสมุทร

63133006325 นางสาวเจนจิรา ต<อชีวี

63133006326 นางสาวกนกวรรณ อ<อนสี

63133006327 นางสาวศิริณภัฑร ภูหาด

63133006328 นางสาวกรรณิการ ผองสูงเนิน

63133006329 นางภริดา ภาโนมัย

63133006330 นางสาวชลลดา จันทนะ

63133006331 นายเกริกฤทธ์ิ สมอหมอบ

63133006332 นายณภัทร ดวงเพียราช

63133006333 นางสาวจันทรจิรา ประดับคํา

63133006334 นางสาวปรียาภรณ เวียงจันทร

63133006335 นางสาวโสภิดา ขันเพชร

63133006336 นายถ่ินไทย ลอยเลื่อน

63133006337 นายศรชัย กิติสกุล

63133006338 นางสาวศิริรัตน ชารี

63133006339 นางสาวจุฑามาศ สารสิทธ์ิ

63133006340 นายสรรพวุฒิ อุปแสน

63133006341 นายพงษอิศรา ต้ังพงษ

63133006342 นางสาวลัดดาภรณ มีบ�านแท<น

63133006343 นางสาวปาจรีย บุญวิเศษ

63133006344 นางสาวณิชากร สงคราม

63133006345 นายธรรมนูญ สุสี

63133006346 นางสาวโสภิตา สามารถ

63133006347 นางสาวป6ญญาพร สมบัติ

63133006348 นางสาวธันยพร จรลีประเสริฐ

63133006349 นางสาวอินถวา ประมวล

63133006350 นางสาวอมลรดา พิมพทอง

63133006351 นางสาวศรัญญา วัดเวียงคํา
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63133006352 นางสาววิภารัตน สงฆนาม

63133006353 นายมาตรา ยุบลชู

63133006354 นางสาวอนงคนุช บัวงาม

63133006355 นางสาวสัณหจุฑา สัญพ่ึง

63133006356 นายวุฒิพงษ ไชยสุข

63133006357 นางธิดาวรรณ ทัพวิชัย

63133006358 นางสาวกิติยา วิเศษชาติ

63133006359 นางสาวแพรวพรรณ จันทรแก�ว

63133006360 นางสาวพิชญาภัค ไชยวงศา

63133006361 นางสาวพรชิตา คุ�มตะบุตร

63133006362 นายจิตติศักด์ิ กัสนุกา

63133006363 นางสาวก่ิงแก�ว จันทรหอม

63133006364 นายอรัญธรรม ภูโตนนา

63133006365 นางสาวจุฑารัตน ไชยสุทธ์ิ

63133006366 นางสาวจันทรสุดา แก�วใส

63133006367 นายภัทรุตม เพ็งพุฒ

63133006368 นายปAยราช อาจสามารถ

63133006369 นางสาวพิมพชนก พิริยธนพัทธ

63133006370 นางสาวสุมิตา ฝางแก�ว

63133006371 นางสาวณิชาภัทร พรหมทอง

63133006372 นายเกียรติศักด์ิ ยามา

63133006373 ว<าที่ ร.ต.สังวาลย ล�านพลแสน

63133006374 นางสาวชนภิชา แสนเมือง

63133006375 นางสาวนงลักษณ มะณี

63133006376 นางสาวนิภาสิริ สังสีมา

63133006377 นางสาวปAยกาญจน ทัพสุริย

63133006378 นายสุวิทย พรประทุม

63133006379 นางรสนันท สีน�อยขาว

63133006380 นายวิชากร วงศมาลา
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63133006381 นางสาวรัชนี สุวรรณบุผา

63133006382 นางสาวภัOสสร เบิบชัยภูมิ

63133006383 นายนัฐพงษ ภูกองชนะ

63133006384 นางสาวเอื้อมพร แสนบุตร

63133006385 นางสาวสุภารัตน แก�วเขียว

63133006386 นางสาวมลฤดี เขียวสิงห

63133006387 นายณัฐพล เอกวงษ

63133006388 นางสาวสุนิษา เจริญทรัพย

63133006389 นางสาวลลิตา จิตสวา

63133006390 นายคทา ศรีจูม

63133006391 นางสาวกัลยารัตน ไทยปHอม

63133006392 นางสาวอริยา เมตตา

63133006393 นายอํานาจ ภูครองหิน

63133006394 นางสาวเกวลี นาถมทอง

63133006395 นางสาวศศิธร คงพันธ

63133006396 นางสาวจันทกานต รักษาบุญ

63133006397 นายธนวัฒน นารินทร

63133006398 นางสาวธนาภา ไชยป6ญหา

63133006399 นางสาวภรัณยา วงษสุวรรณ

63133006400 นายอธิการ แสนสุวรรณศรี

63133006401 นายพีรวัส แสงชาลี

63133006402 นายธนชัย นาใจนึก

63133006403 นางสาวชื่นขวัญ ทิพจันทร

63133006404 นางสาวกิตติยา สายโพธ์ิคํา

63133006405 นางสาวณัฏฐาปาณ จิตรสม

63133006406 นางสาวศุภัสสร ชัยภูมิ

63133006407 นางสาววลัญชพร ใหม<คามิ

63133006408 นางสาวกมลชนก ไชยพิเดช

63133006409 นางสาวรพีพร พลดงนอก
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63133006410 นายกิตติชัย หัสนัย

63133006411 นางสาวพงคศิริ อรุณสิงหประทีป

63133006412 นางสาวพัชรีภรณ มะโนมัย

63133006413 นายสมดี จันทรเรืองศรี

63133006414 นางสาวสุภาภรณ สมสิทธ์ิ

63133006415 นายพรมษาลี ธรรมโคต

63133006416 นายธนพิสิษฐ ชาบรรทม

63133006417 นางสาววิไล คํานนอินทร

63133006418 นางสาวดวงกมล ศรีจันทร

63133006419 นายคมสันติ คําขวา

63133006420 นางสาวนิภาพร แสนสุพรรณ

63133006421 นายธีระพัฒน ตู�คํามูล

63133006422 นางสาววรรณิภา จันทะมาตย

63133006423 นางศรัญญา มูลตรีประถม

63133006424 นางสาวรินัฏญา โมรา

63133006425 นายวงศธร เอื้อวิริยานุกูล

63133006426 นางสาวศิรินา หวานแท�

63133006427 นางสาว่ิOฤดี เด่ือดิน

63133006428 นางสาวกิตติยาภรณ พลเย่ียม

63133006429 นางสาวภัทราภรณ คําน้ําเที่ยง

63133006430 นายธวัชชัย โพธ์ิแสง

63133006431 นางสาวศศิธร ศรีอาจ

63133006432 นายเสกสรรค แสงโสดา

63133006433 นางสาวเมธาวี ยางงาม

63133006434 นางสาวจุลีพร ไทยเหนือ

63133006435 นายวิศรุต มะลาศรี

63133006436 นางสาวธัญญารัตน ประนางรอง

63133006437 นายกฤติพงศ สุวรรณรุ<งเรือง

63133006438 นางสาวอาภัสรา แสงบัวท�าว
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63133006439 นางสาวสุพัฒตรา สาโยธา

63133006440 นายไกรสรนันท บุญแนบ

63133006441 นางสาวอุบลรัตน เรือนหล�า

63133006442 นางสาวกรรณิการ นิตยารส

63133006443 นางสาวเศรษฐิพร เรืองเพชร

63133006444 นางสาววจนะพร ระวังแก�ว

63133006445 นางสาวรัชฏาพร ชนใฮ

63133006446 นางสาวจรรยา จักรบุตร

63133006447 นางสาววิภาดา พรมนิล

63133006448 นางสาววิลาสินี ตวนชัยภูมิ

63133006449 นายจักราวุฒิ หอไชย

63133006450 นางสาวเกวลิน ปะโมทะโก

63133006451 นางสาวป6ทมาภรณ แก�วสอนดี

63133006452 นางสาวประกายรุ�ง ศรศิลปM

63133006453 นางสาวขนิษฐา ลากุล

63133006454 นางสาวธนภัทร แสนทวีสุข

63133006455 นางสาวสุธิตา มาสงค

63133006456 นางสาวน้ําทิพย เตียนมีผล

63133006457 นายอาทิตย เหมียดไธสง

63133006458 นางสาวนิติรัก วรนาม

63133006459 นายรณภูมิ ภูมิไชยโชติ

63133006460 นางสาวสิริยาภรณ ทองหล�า

63133006461 นางสาวกมลนิตย กองโฉม

63133006462 นายวีระยุทธ กองม<วง

63133006463 นางสาวชฎาภรณ โยธาภักดี

63133006464 นางสาวธัญชนก แก�วใหญ<

63133006465 นายกวี สิทธิจันทร

63133006466 นางสาวพัชรี บุญแจด

63133006467 นายกอบกิจ ศรีโนนม<วง
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63133006468 นางสาวจีรณัฐศรณ สุระเสน

63133006469 นางสาวสุนิสา พูลกลาง

63133006470 นายรณชัย ใจอดทน

63133006471 นางสาวกัลยากร อุทธิสินธุ

63133006472 นางสาวธาราทิพย ปAYนจันทร

63133006473 นางสาวกันติยา อินทมาตย

63133006474 นายชานน มุริจันทร

63133006475 นายกฤศยศ เทพบํารุง

63133006476 นางสาวอนัญญา ดีสีคร

63133006477 นางสาวสิริยาพร ขันตรีกรม

63133006478 นางสาววิไลภรณ อันทราศรี

63133006479 นางสาวลลิตา สมประเสริฐ

63133006480 นายเทพดํารง ใจซ่ือ

63133006481 นายธนกฤต สุระเสียง

63133006482 นายกิตติพศ สิทธิหาร

63133006483 นางสาวจิราวรรณ สังวร

63133006484 นางสาวกรชนก วุยชัยภูมิ

63133006485 นางสาววรรณนภา อามาตสมบัติ

63133006486 นางสาวสกาวพรรณ เทพรักษ

63133006487 นางสาวภัทราพรรณ กาญจนเสน

63133006488 นางสาวสมลกานต ชุณหวรชัย

63133006489 นางสายสมร อักษรเสือ

63133006490 นางสาวชลธิชา พลไกรษร

63133006491 นางสาวสุภาพร ภูวงษ

63133006492 นางสาวนิรมล โอปาก

63133006493 นางสาวรัชดาวัลย คุณธรรม

63133006494 นางสาวปทุมรัตน ยอดภิรมย

63133006495 นางสาวพรนภา ดาทอง

63133006496 นางสาววนิดา ลําทอง
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63133006497 นายธีรภัทร วิเศษวิสัย

63133006498 นางสาวกันตฤทัย วงศคําแก�ว

63133006499 นางสาวจิราวรรณ ทองพิมพ

63133006500 นางสาวมณีรัตน เชื้อตาหม่ืน

63133006501 นางสาวปรวันต บัวตูม

63133006502 นางสาวกมลชนก มูลเวียงชัย

63133006503 นายกฤษฎา ศรีอ<อน

63133006504 นายจรัสพงศ ปะวันนา

63133006505 นางสาวกมลชนก ชมภูพันธุ

63133006506 นายสมประสงค สมบัติมี

63133006507 นางสาวนุชลา ธรรมดา

63133006508 นางสาวสิริรักษ คชายุทธ

63133006509 นางสาวกมลพร สีละวัน

63133006510 นางสาวจารุวรรณ พิมพสิงห

63133006511 นางจิราภรณ กงเพชร

63133006512 นายวุฒิชัย จอมทอง

63133006513 นางสาวธมลวรรณ จันใหญ<

63133006514 นายสุรัติ คัดถาวร

63133006515 นางสาวสุภาพร พันตาเอก

63133006516 นายอดิศักด์ิ ศรีบุตรตา

63133006517 นางสาวนริศรา อามาตย

63133006518 นางสาวดวงกมล จันทรหนองแวง

63133006519 นางสาวนุชจรีย ทองรัตน

63133006520 นายประหยัด ศิริจันทา

63133006521 นายราชัน เรืองคําพัฒน

63133006522 นายไมตรี แหลมฉลาด

63133006523 นางสาวพิชญาพร ตะกิมนอก

63133006524 นางสาวอรวรา ศรีดาเลิศ

63133006525 นางสาวพิรญาณ เทศจําปา
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63133006526 นายวัฒนา สุตรานนท

63133006527 นางสาวอรวี วันดี

63133006528 นางสาวสุธิดา คุณชื่น

63133006529 นายธีรภัทร วิเศษป6สสา

63133006530 นางสาวสุดารัตน ไสยวงษา

63133006531 นางสาวจิรานันท แก�วโมลี

63133006532 นายศักด์ิสุริยา มานพ

63133006533 นายณรงคกร ชิตเจริญ

63133006534 นางสาวอลิสา เนื่องไชยศ

63133006535 นางสาวสุชัญญา สุธีระกูล

63133006536 นางสาวสกุลทิพย ศรีสกุล

63133006537 นายพีส คูณดี

63133006538 นางสาวพิชญสินี วงศศรีชา

63133006539 นายศราวุธ บุญจันทรเชย

63133006540 นางสาวนารีรัตน ขานเกตุ

63133006541 นางสาวจารุวรรณ สอนนํา

63133006542 นางสาววีรพร คําสีทา

63133006543 นางสาวกัลยรัชต พนมไพรพฤกษา

63133006544 นางสาวน้ําทิพย พุทธลา

63133006545 นายปฐมพร ม่ังมา

63133006546 นางสาวธรัญญา สิริวงษ

63133006547 นายวรวุฒิ ครั่งคําภา

63133006548 นายสุธินันท ขวัญเขียว

63133006549 นายทุ<งทอง ทะเสนา

63133006550 นางสาวเมธาพร บุญสุข

63133006551 นางสาวนุชฎาร จันเวียง

63133006552 นางสาวมณีรัตน แสงทอง

63133006553 นายวรัญวัส จันทศิลา

63133006554 นายชะยิน อัยวรรณ
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63133006555 นางสาวอาทิมา ใจเย็น

63133006556 นางสาวจิริยา ทะบันแดน

63133006557 นายปAติพล ผิวนางงาม

63133006558 นางสาวรัฐริณี ประเสริฐสุข

63133006559 นางสาววิริยา สุขพิพัฒปานนท

63133006560 นางสาวชญาดา สุจริตธรรม

63133006561 นางสาวสโรชา อั้วนา

63133006562 นางสาวปนิดา กิชัยรัมย

63133006563 นางสาวณัฐมล บัวโคกรัง

63133006564 นายอภิสิทธ์ิ วงษแวง

63133006565 นางสาวรัชนีกร บุตรทิพย

63133006566 นางสาวจินตนา อ<อนศรีอะรัญ

63133006567 นายขจรพล ขุนจันทร

63133006568 นายอดิสร พูลศิลปM

63133006569 นายศักด์ิชัย คุณมี

63133006570 นางสาวกัณทิมา แสนโสม

63133006571 นางสาวอภิญญา แฝงสมศรี

63133006572 นายพสิษฐ พิพัฒฑรคานนท

63133006573 นางสาวชวิทิพย ดุลยประพันธ

63133006574 นางสาวกัญญาพัชร จําปาหวาย

63133006575 นางสาวกมลกานตร กองแก�ว

63133006576 นายพงษศักด์ิ ไร<วิเศษ

63133006577 นางสาวณัฐพร เมืองแทน

63133006578 นายอิทธิกร หอมสมบัติ

63133006579 นางสาวศิริยากร เชื้อบริบูรณ

63133006580 นางสาวนันทวัน วิเศษ

63133006581 นางสาวนุจรินทร พ<อค�าช�าง

63133006582 ว<าที่ร�อยตรีหญิงผกามาศ บัวไสย

63133006583 นางสาวอทิตยา อ<อนพุทธา
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63133006584 นางสาวรัตนรวี สายเชื้อ

63133006585 นายมุสตาพา อามัด

63133006586 นางสาวสุภาวดี จันทรสด

63133006587 นางสาวสุภาพร ทันตา

63133006588 นางสาวอัญญิกา ประสานศักด์ิ

63133006589 นางสาวสุพัตรา วิศิลา

63133006590 นายจรัญ ศรีนุกูล

63133006591 นางสาวมนตชยา พรมศรี

63133006592 นางสาวอารยา แจ<มสุวรรณ

63133006593 นางสาวศุภรัตน เพ็ญศรี

63133006594 นางสาวจุฑามาศ สุพรรณฝKาย

63133006595 นางสาวฐิติกานต อันทะสีดา

63133006596 นายจิรายุทธ ผากา

63133006597 นางสาวฐิติมาพร บุตรนิล

63133006598 นายนครินทร เมืองเหนือ

63133006599 นางสาวยุคุณธรณ นาสมภักด์ิ

63133006600 นางสาวศิรินทรทิพย กิติพิชยพัฒน

63133006601 นางสาวฐิติชญา การสร�าง

63133006602 นายปริญญา จ่ีมุข

63133006603 นางสาวสุมิตรา วงศจอม

63133006604 นายจตุรงค คงแสง

63133006605 นายอนุวัฒน ภูสมยา

63133006606 นางสาวชุตินันท ไก<แก�ว

63133006607 นางสาวพิชชตรา ทวีชัย

63133006608 นางสาววรรณกร สว<างโคตร

63133006609 นางสาวธัญญารัตน ถนอมผล

63133006610 นายขัตติยะ สิงหสีโว

63133006611 นางสาวอารีรัตน เทียบไชย

63133006612 นางสาวสุวิมล เอกพันธ
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63133006613 นายจักรพันธ บุตราช

63133006614 นางสาวภาวนา ชีวาจร

63133006615 นางสาวสุชาวลี เเจ<มกระจ<าง

63133006616 ว<าที่ร�อยตรีภัทรประสิทธ์ิ รัตนศรีวงษไชย

63133006617 นางสาวศราวดี กัลยาณลาภ

63133006618 นางสาวสุดารัตน รูปคม

63133006619 นายอภิวัฒน ป6ญจะแก�ว

63133006620 นายวิสรุจน ป6สสาระกัง

63133006621 นางสาวสไบทิพย ดอนประทุม

63133006622 นางสาวชนัดดา พลหมอ

63133006623 นางสาวมณีนุช บุรีวัน

63133006624 นางสาวสุทธิดา จรัสพันธ

63133006625 นางสาวมนสิชา เจริญพร

63133006626 นายรัฐศาสตร เนื่องลี

63133006627 นายณัฐพงษ นามไพร

63133006628 นางสาวอณัญญา ฦาชา

63133006629 นางสาวณัฐนรี ศรีเรือง

63133006630 นางสาวมะลิ สุดเทวี

63133006631 นายศรายุธ น�อยเสนา

63133006632 นางสาวสุวนีย สีละคุณ

63133006633 นางสาวปวีณา ยาสิงหทอง

63133006634 นางสาวชนิสรา ศรีสมุทร

63133006635 นางสาวสรัญญา คุ�มไพฑูรย

63133006636 นายบัณฑิต คํามา

63133006637 นายมนตรี เรืองโพธ์ิ

63133006638 นายทัตดนัย ใจทาน

63133006639 นางสาววริศรา ขันทอง

63133006640 นายทิพากร ขุนชัย

63133006641 นายปAยะพงศ วรไวย
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63133006642 นางสาวอุทุมพร ดอนถวิล

63133006643 นางสาวแพรพิไล ทองโคตร

63133006644 นายประเวท นาพรม

63133006645 นางสาวอรอุมา แก�วอุ<น

63133006646 นางสาววรฉัตร มาลัยทอง

63133006647 นายนิติภัทร จักษุกิจ

63133006648 นางสาวกนกวรรณ วรรณขัน

63133006649 นางสาวสุนิสา พิสัย

63133006650 นายภาณุพงศ รุ<งเรือง

63133006651 นางสาวศรินทรทิพย พรมลี

63133006652 นายเอเซีย สารสิทธ์ิ

63133006653 นางสาวจิราภรณ กรุงแสนเมือง

63133006654 นางสาวขวัญชนก ประทุมศาลา

63133006655 นางสาววารุณี จันทรภักด์ิ

63133006656 นางสาวกัญญาพร สวัสด์ิวงศไชย

63133006657 นายไพทูรย โล<วันทา

63133006658 นายณัฐวัตร นาจกระโทก

63133006659 นางสาววรัญญา เสริฐศรี

63133006660 นางสาวอนุศรา โคตรขันติ

63133006661 นายธนพล วิถีเทพ

63133006662 นายธนาภัทร ทุมแสน

63133006663 นางสาวอภิญญา สมดีตี

63133006664 นายธรากร นาบุตรบุญ

63133006665 นางสาวณภัทรา ศรีธรรมานุสาร

63133006666 นายศิลา ศิลาขาว

63133006667 นางสาวมณินทรฏ ราชแสนเมือง

63133006668 นางสาวกชกร บุญมี

63133006669 นางสาวคัทลียา พรมตาไก�

63133006670 นางสาวพิชยา ทักษทรงขวัญ
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63133006671 นายอธิปไตย หาปูKทน

63133006672 นางสาวเสาวลักษณ บุตะกะ

63133006673 นางสาวพรทิพย ถ่ินวิมล

63133006674 นายจักรพงษ จันทรชีลอง

63133006675 นางสาวรัตติยา กาวี

63133006676 นายธีรพงษ อาจเอี่ยม

63133006677 นางสาวสรวรรณ รอดสุขโข

63133006678 นางสาววิชชุดา บุดดี

63133006679 นางสาวแสงเทียน โสโพธิOO

63133006680 นางสาวศิรดา เสนาะเสียง

63133006681 นางสาวอังศุญาดา รัตนภักดี

63133006682 นายภาณุพงศ พรมแดง

63133006683 นางสาวธนัชชา โคตรชนะ

63133006684 นางสาวณัฐณิชา เลขาโชค

63133006685 นางสาวรัชนี จําปาศรี

63133006686 นายกันตพงษ ภูมี

63133006687 นายมานิต พงศจรัสมณี

63133006688 นางสาวปภาวรินท พันธไสว

63133006689 นายธนัท เกตุอินทร

63133006690 นายพงษเทพ รังษี

63133006691 นายธีระพัฒน พิกุลหอม

63133006692 นางสาววรลักษณ มุงคุณคําชาว

63133006693 นางสาวสุภนิดา อิ่มสรรค

63133006694 นางสาวพิบูรณศิลปM มงคลศิริ

63133006695 นางเกตุสุดา สีสุรีย

63133006696 นางสาวชนัฏดา สุวรรณไตรย

63133006697 นายพรหมรินทร พูลพุทธา

63133006698 นายพงษสิทธ์ิ จําปา

63133006699 นางสาวศตายุ สอาดรัมย
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63133006700 นางสาววิลุดา ธรรมโส

63133006701 นายสุทธิพงษ ฉํ่าเฉลียว

63133006702 นางสาวจุฑาพร ด<อนศรี

63133006703 นางสาวศิริลักษณ ว<องไว

63133006704 นางสาวประวิตรา ขันชะพฒน

63133006705 นายเดชะบุญ คําเตือนใจ

63133006706 นางสาวกิตติมาธร มณีศรี

63133006707 นายวีระพงษ กมลสินธ

63133006708 นายมงคล ภูครองทุ<ง

63133006709 นางสาวจุลมณี โชคบัณฑิต

63133006710 นางสาวกนกวรรณ กองมนต

63133006711 นางสาวกนกลดา แก�วตีนแท<น

63133006712 นายสุรเดช ขุนศรีก�อนทอง

63133006713 นางสาวอุทุมพร ผานิ

63133006714 นางสาวเจนจิรา ภูโสภา

63133006715 นางสาวศิริพร ภูทองพัน

63133006716 นายนพรัตน ไกรจันทร

63133006717 นางสาวสิริรัตน รื่นเสือ

63133006718 นายพชร คําชัยภูมิ

63133006719 นางสาววารุณี อุดมฤทธ์ิ

63133006720 นางสาวนฤทัย รางศรี

63133006721 นางสาวอารีรัตน โสวิชัย

63133006722 นางสาวพรพิรุณ ภูผาใจ

63133006723 นางสาวนันทิยา วงศอินตา

63133006724 นางสาวสุวนันท หอมอ<อน

63133006725 นายนันทวัฒน นนทะวงค

63133006726 นางสาวธีราพร ศรีกัน

63133006727 นายธวัชชัย เปPYยมเสรีชัย

63133006728 นายธนาพุฒิชัย วงษศิริ

หน�า 232 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133006729 นายเศรษสรร แสนประดิษฐ

63133006730 นายจักรพงศ จอมทรักษ

63133006731 นายพุทธคุณ ภูชะอุ<ม

63133006732 นางสาวปรียานุช หนูหล�า

63133006733 นางสาวฐิติมน ตะวงค

63133006734 นายอาทิตย บุตรเจริญ

63133006735 นายนพรัตน ทับทัน

63133006736 นางสาวณัฏฐณิชา ราชพรหมมา

63133006737 นางสาวชลธิชา ยอดมา

63133006738 นายสุพศิน พงษเพชร

63133006739 นายถิรวัฒน ตรีนัย

63133006740 นายพรรวินท ผาจันทร

63133006741 นางสาวจิราพรรณ ชัยวงษา

63133006742 นางสาวณรินทรพร แสนสุโพธ์ิ

63133006743 นางสาวเมทะนี ใจเที่ยง

63133006744 นายเกียรติกร ทองวิเศษ

63133006745 นางสาวบรรณฑรวรรณ ศรีจิวงษษา

63133006746 นายเอนก อุดมรักษ

63133006747 นางสาวภูสุดา สาระรักษ

63133006748 นายทศวรรษ มาม่ัง

63133006749 นายจักรพล ทานให�

63133006750 นางสาวจริยา นนทะภา

63133006751 นายชวนากร สุรันนา

63133006752 นางสาวพัชรินทร สมศรี

63133006753 นายประทิน จันทรลอย

63133006754 นายอิฐินันท พรหมเฮียง

63133006755 นายชยานันท รัชนีภาค

63133006756 นางสาวณัฐพร กาเผือก

63133006757 นางสาวรําไพ ธุป6ญญา
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63133006758 นายปรีดา มหาวงค

63133006759 นางสาวปวีณา โสนิราช

63133006760 นายทัตพงศ ดีกา

63133006761 นายอภิชาติ บัวแก�ว

63133006762 นางสาวณัฐณิชา โภคาพานิชย

63133006763 นางสาวสุมิตรา อุทรักษ

63133006764 นายนทีกานต บุตรศรีสวย

63133006765 นางสาวรัถยาวรรณ กับยาวงค

63133006766 นางสาวภักด์ิฤดี ธานี

63133006767 นางสาวพัทธ์ิธีรา อุดศรี

63133006768 นางสาวสุดารัตน สมตา

63133006769 นายภานุวัฒน ใจเพียร

63133006770 นางทองแสน โคตะโน

63133006771 นางสาวสุจิตรา ดอนอินทร

63133006772 นายอภิวิชญ เส�นเศษ

63133006773 นายวัชรากร ถาปาลบุตร

63133006774 นางสาววรัชญา เพียอินทร

63133006775 นางสาวสุรีมาส ศรีประไหม

63133006776 นายพิเชษฐ เทือกภูเขียว

63133006777 นางสาวมนรดา จันทรศรี

63133006778 นางสาวเสาวภา สุธงสา

63133006779 นางสาวนิภารัตน ห�อยไธสง

63133006780 นางสาวประกายดาว ฉลาดดี

63133006781 นางสาวสิริรัตน ดอนบรรเทา

63133006782 นางสาวเด<นหล�า อิ่มถวิล

63133006783 นางสาวพรนภา ศิริวารินทร

63133006784 นายจิรศักด์ิ พันธุชา

63133006785 นางสาวอรุณพร พลเย่ียม

63133006786 นางสาวมาวิกา ชะปูแสน
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63133006787 นางสาวสริตา สิมมาโคตร

63133006788 นายเดมิตร ใจบุญ

63133006789 นางสาวจารุภา ฉัตรสกุลพนิต

63133006790 นางสาวสิรินญา ลามทุม

63133006791 นายสยามรัฐ บุตรไทย

63133006792 นางสาวแพรวพรรณ ไชยดํา

63133006793 นางสาวนวัรตน เพ็ชรราวรรณ

63133006794 นายเกียรติพงศ แก�วลาด

63133006795 นางสาวธัญญาลักษณ แสงสุวรรณ

63133006796 นางสาวปภัสสร เชิดเขว�า

63133006797 นางสาวสุลักขณา จันทรชมภู

63133006798 นางสาวฐิตารีย วงษาสืบ

63133006799 นางสาวปาวีณา แพนชัยภูมิ

63133006800 นางสาววรรณวิศา นันทะจักร

63133006801 นางสาวจาริวรรณ ศรีเมือง

63133006802 นายอินทัช กล�าแข็ง

63133006803 นางสาวนีระมล รัตนสีหภูมิ

63133006804 นางสาวณัฏยา บุญส<ง

63133006805 นางสาวกาญจนา ศรีดี

63133006806 นางสาวสาวิตรี ศรีใส

63133006807 นายพชร นาชัยภูมิ

63133006808 นางรัตนาวดี นาทสีทา

63133006809 นางสาววรรณภา ใหญ<ยอด

63133006810 นายสุรศักด์ิ โฮมแพน

63133006811 นายวัชรพงษ ใสสว<าง

63133006812 นางสาวศิริญญา บุญฮุ<ง

63133006813 นางสาวมุกสุธิดา เมืองวงษ

63133006814 นายศักรพงษ บุญเอก

63133006815 นายธงไชย โคตะ
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63133006816 นายวิกรานต ชัยบุตร

63133006817 นางสาวกาญจนา พรมมันทา

63133006818 นางสาวพรธิวา หม<องคะ

63133006819 นางสาวนิชดา ประสงคศิลปM

63133006820 นางสาวกัญญารัตน ตะวังทัน

63133006821 นายเกียรติศักด์ิ สิงหศรีโว

63133006822 นายณัฐวุฒิ เปHาหอม

63133006823 นางสาวนิศารัตน แสนใหม<

63133006824 นางสาวสุรินญา โคตรวงค

63133006825 นางสาวปราณี ยอดไม�

63133006826 นางสาวนวพร อาจเวทย

63133006827 นางสาวลดาวัลย จันทา

63133006828 นางสาวกาญจนา สีทน

63133006829 นางสาวกานตธีรา พุกพิลา

63133006830 นางสาวพิชชาภา อุป6ชฌายศรี

63133006831 นายณัฐกฤษณ กิมสวัสด์ิ

63133006832 ว<าที่ ร.ต.คมกฤษ เชียรประโคน

63133006833 นางสาววราภรณ จันเขียด

63133006834 นางสาวทิภาพร อุดมเดช

63133006835 นางสาวเจนจิรา หอมสุวรรณ

63133006836 นายชินวัฒน เมืองมัจฉา

63133006837 นางสาวชรินทรทิพย พันตรี

63133006838 นางสาววรางคณา ทิพยสมบัติ

63133006839 นางสาวเบญจมาตย เมืองแสน

63133006840 นางสาวณัฐริกาญจน ตนทา

63133006841 นายพงศดนัย เหล็กจาน

63133006842 นางสาวจิราพร กรุณาวงศวัฒนา

63133006843 นางสาวกนกวรรณ นันกวน

63133006844 นางสาวปAยะธิดา ชัยป6ญหา
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63133006845 นางสาวศรสวรรค ดาด�วง

63133006846 นางสาวอรศิริ ชุมพล

63133006847 นายอภิสิทธ์ิ เหลาสะอาด

63133006848 นายกฤติเดช สุทธิวรรณา

63133006849 นางสาวนนทพร บุญมา

63133006850 นางสาวสุรีพร จักรสมรชัย

63133006851 นายเศกสิทธ์ิ ประคองสิน

63133006852 นางสาวจุฑาทิพย ละน�อย

63133006853 นายสมคิด สาระสิทธ์ิ

63133006854 นางสาวพรพรรณ ศรีจันทร

63133006855 นางสาวสิรภัทร เทศจําปา

63133006856 นางสาวอนัญญา สุดสาว

63133006857 ว<าที่ ร.ต.หญิงปAยภัทร คุณสุทธ์ิ

63133006858 นางสาวณัฐมล คุณทุม

63133006859 นางสาวยุวธิดา ไชยหานาม

63133006860 นางสาวพรไพลิน ฝ6งนิล

63133006861 นายธีรพัฒน สมน้ําคํา

63133006862 นางสาวพรสุดา วงษคําคุณ

63133006863 นางสาวจารุวรรณ มินดาทอง

63133006864 นายวิทวัส เทศสนั่น

63133006865 นางสาวณัฐชา อัตยา

63133006866 นางสาวอังควรา ร<มศรี

63133006867 นายนัทธพงศ เวียงนนท

63133006868 นางสาวกัญจรีย ปลายชัยภูมิ

63133006869 นายธนเสฏฐ รากเงิน

63133006870 นายรัชชานนท ศิริสรรคพุฒิกุล

63133006871 นางสาวอริสรา วิรันดร

63133006872 นางสาวสุภาภรณ เวชกามา

63133006873 นายอรรถกร บุตรสําราญ
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63133006874 นางสาวธัญญาลักษณ สงกลาง

63133006875 นายเจนณรงค เหลาคํา

63133006876 นางสาวจงกลณี ศิลปศิริวัฒน

63133006877 นายพีรพล เสนาสี

63133006878 นางสาวธัญวรรณ ทองแสน

63133006879 นางสาวพิมพพิไล ชาญภูผา

63133006880 นายนัปการ โรจนรุจานนท

63133006881 นางสาวนภัสวรรณ ไชยสัจ

63133006882 นางสาวจิราภรณ เฉวียงหงส

63133006883 นางสาวยุพาพร ธงทอง

63133006884 นางจุฬาลักษณ จตุเทน

63133006885 นางสาวชนิษฐา วงษชัยสิทธ์ิ

63133006886 นางสาววรัญญา บุทธิจักร

63133006887 นางสาวทรัพยอนันต ซ่ือสัตย

63133006888 นางสาวศิริลักษณ โนนทะปะ

63133006889 นางสาวกนกพร สุขประเสริฐ

63133006890 นางสาวพัชรินทร สินเธาว

63133006891 นางสาวทิพวรรณ มิรัตนไพร

63133006892 นายปริญญา พิบูลยกุภารัตน

63133006893 นางสาวรุสนี บาเกาะ

63133006894 นางสาวลัลธลิมา พิมลา

63133006895 นายพงศพีระ ฝKายพลแสน

63133006896 นางสาวกชนิภา หงษแสงไทย

63133006897 นางสาวสุพัตรา สังฆะมณี

63133006898 นายคณัสนันท แจ<มจํารัส

63133006899 นายจิรพงษ ปHอมภู<

63133006900 นางสาวจณิสตา คุณกิตติ

63133006901 นายอาทิตย ชนิดกุล

63133006902 นางสาวฟาดีละห อุมา
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63133006903 นางสาวกฤษณา ยาน้ําคํา

63133006904 นายรัฐพล นนทพจน

63133006905 นายภูมิภักดี ผ<านคุลี

63133006906 นายมนตรี อิ่มภักด์ิ

63133006907 นายอนุชิต บุญสงคราม

63133006908 นางสาวรัตนา เทตะรัตน

63133006909 นายศิลาวุฒิ ยาวโนภาสน

63133006910 นางสาวทอฝ6น ธนโชติศิริกุล

63133006911 นางสรัญญา บุญตาล

63133006912 นางสาวศศิวิมล ภูแดนแผน

63133006913 นางกาญจนธิดา โสทับ

63133006914 นางสาววัชราลักษณ บุญเรือง

63133006915 นางสาวช<อผกา ครองสถาน

63133006916 นางสาวสุภาพร ชัยมีเขียว

63133006917 นางสาวพนิดา เอี่ยมศรี

63133006918 นางสาวเบญจนรีย โนนตะภาพ

63133006919 นางสาวสุจิตตรา พันธภูรักษ

63133006920 นายโกวิท นาคเกลี้ยง

63133006921 นางสาวมยุรี กันฮะ

63133006922 นายเกียรติพงษ ไทยทวี

63133006923 นางสาวธัญทิพย อารยางกูร

63133006924 นายอนันตชัย อนงชัย

63133006925 นายณัฐพล กําเนิดบุญ

63133006926 นายฉัตริน ปุราชะดึง

63133006927 นางสาวอภิญญา ศรีอ<อน

63133006928 นางสาวนาตยา ภูครองนา

63133006929 นางสาวสุธิตรา พรมโส

63133006930 นางสาวพิมพนิภา อุทัยชัย

63133006931 นายเกริกเกียรติ ดลโสภณ
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63133006932 นายนริส กุสะโร

63133006933 นางสาวจิตตราภรณ ทองมาก

63133006934 นางสาววริศรา นามดี

63133006935 นางสาวศิริวรรณ จําเริญกุล

63133006936 นางสาวศุภักษรา หล�าสร�อย

63133006937 นางสาวอัญธิกา ทรงมีสิงหสกุล

63133006938 นางสาวเพชรลัดฎา ประนิตย

63133006939 นางสาวอัสมา การะทุม

63133006940 นางสาวณัฐสุดา พิณเสนาะ

63133006941 นางสาวปAยพรรณ แก�วไพทูรย

63133006942 นางสาวณัฐมน ศรีบุญเรือง

63133006943 นายสนายุ กลิ่นสุคนธ

63133006944 นางสาวธัญชนก มังจันทึก

63133006945 นางสาวพิชาวีร เดชสุภากูล

63133006946 นายธนพล ยุพานวิทย

63133006947 นางสาววราพร จอมทอง

63133006948 นางสาวเสาวรัตน แสงสว<าง

63133006949 นางสาวกมลวรรณ หมู<บ�านม<วง

63133006950 นางสาวศิริกัลยา พิลาบุตร

63133006951 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ รักสนิท

63133006952 นางสาวมาริษา อัตนะ

63133006953 นางสาวศศินิภา กาสี

63133006954 นายอภิวิชญ มูลมารถ

63133006955 นางสาวกมลรัตน ลันไธสง

63133006956 นางสาวมุขธิดา เชื้อคําเพ็ง

63133006957 นางสาวสุนีรัตน มุงคุณ

63133006958 นายรัฐศาสตร แก�วสุพรรณ

63133006959 นางสาวตระกูลไทย ศรีมานนท

63133006960 นายณัฐนันท เฮ�าสุวอ
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63133006961 นางสาวจารุณี บุญหลาย

63133006962 นายสุรศักด์ิ จันทรตรี

63133006963 นางสาวชนากาณต บูชาชัยรัตน

63133006964 นายไพชยนต โสดามรรค

63133006965 นายสาธิต จันทะฤทธ์ิ

63133006966 นางสาวศยามล สวัสดี

63133006967 นางสาวจุฑารัตน สีมูลมาตย

63133006968 นางสาวอรทัย พิมพหาร

63133006969 นางสาวรุจิเรขา ภูนาเมือง

63133006970 นายเสกศิลปM อินอุ

63133006971 นางสาวพัชรีพร ทองวิไล

63133006972 นางสาวกาหลง ยืนยง

63133006973 นางสาวเสาวลักษณ เข่ือนขันธ

63133006974 นางสาวน้ําฝน ศรีหนารถ

63133006975 นางสาวกรรณิกา สีม<วง

63133006976 นายสิทธิกร ศรีไพร

63133006977 นายต<อเกียรติ พงศพิริยาภรณ

63133006978 นางสาวสุกัญญา โชคบัณฑิต

63133006979 นายศตวรรษ สัจจพงษ

63133006980 นายธนวัฒน เหล<าวงษา

63133006981 นายธรรมรัตน บุญหล�า

63133006982 นายพรภิรมย มูลตรี

63133006983 นายภูมินทร ดวนขันธ

63133006984 นายยุทธนา ทับสมบัติ

63133006985 นางสาวอรญา วิลัยอุตม

63133006986 นางสาวกันตญาณิฏฐ บุญชู

63133006987 นางสาวขวัญธิดา ขยันวงศ

63133006988 นางสาวสุวธิดา พิงชัยภูมิ

63133006989 นางสาวอภิญญารัตน โปร<งมณี
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63133006990 นางสาวจินตนา หันหลวงราช

63133006991 นายธงธวัช ศีลคุณ

63133006992 นางสาวเยาวลักษณ สุริหาร

63133006993 นางสาวรัตนติยาภรณ วิชัยวงศ

63133006994 นางสาวปวีณา อังศิริ

63133006995 นายสนธยา หล�าคํา

63133006996 นางสาวสุพิชชา ป6ตตะแวว

63133006997 นายชาญวิทย เตียวหุน

63133006998 นางสาวบุญยานุช จุ�ยพุทธา

63133006999 นางสาวเกษกนก อินทรีย

63133007000 นางสาวพิมศิริ ศุภกิจมงคล

63133007001 นายพีรัชชัย ไขประภาย

63133007002 นายเกียรติศักด์ิ ปุริสังข

63133007003 นายเนติลักษณ เริงฤทธ์ิ

63133007004 นายพิพัฒน ใจบุญ

63133007005 นางสาวสุกัญญา ขะกิจ

63133007006 นางสาวสุดารัตน จุลฬา

63133007007 นางสาวเพลงขวัญ พันธสระคู

63133007008 นายพงศธร สาลาสุตา

63133007009 นางสาวพัชรินทร แพงสุพัฒน

63133007010 นางสาวอรญา ลายเมฆ

63133007011 นางสาวฤกษฤดี เคนบู

63133007012 นายรุ<งอรุณ ไชยฤทธ์ิ

63133007013 นายนนทชัย นามศิริ

63133007014 นางสาวธิดาลักษณ สมบูรณชัย

63133007015 นายสมพงษ เวียงอินทร

63133007016 นางสาวศศิธร ภูมี

63133007017 นางปรัศนีย บัวพุทธา

63133007018 นายรัฐวิช นุริตานนท
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63133007019 นางสาวสุนินัทชา รุ<งแจ�ง

63133007020 นางสาวธันยพร ศัพทพันธุ

63133007021 นางสาวอนัญญา กําเนิด

63133007022 นางสาวอารีรัตน จันทป

63133007023 นางสาวพรปวีณ นวนศรี

63133007024 นางสาวนันทวพัทธ จันทะวิชัย

63133007025 นายชัยวิชิต พรมเสน

63133007026 นางสาวปริญา ฝายนายาง

63133007027 นางสาวธาริณี ลือชาคํา

63133007028 นายฐิติ เลิศอุดมโชค

63133007029 นางสาวบุษยา จันทะบัณฑิต

63133007030 นางสาวชฎาพร สุตีกษณะ

63133007031 นางสาววิชุดา หล�าโฉม

63133007032 นายวรวุธ จันปุKม

63133007033 นางสาวอนัญลักษณ จันดาหงษ

63133007034 นายพิสิฎฐ จตุเทน

63133007035 นางสาวรัชตกนก เงาป6ดชา

63133007036 นางสาวเฟ\Yองฤทัย การนิตย

63133007037 นางสาวชนัญญา อัตสาร

63133007038 นางสาวศิริพร สุระมณี

63133007039 นางสาวปวีณา ชํานาญบึงแก

63133007040 นางสาวอรณี เวียงวงษ

63133007041 นางสาวกรรณิกา แก�วเหล็กใหล

63133007042 นางสาววิภาพร คําไล�

63133007043 นางสาวลลิตา ปรีประดิษฐ

63133007044 นายภาณุวัฒน จิววัฒนารักษ

63133007045 นางณณัทา เย็นเกษม

63133007046 นางสาววิไลวรรณ ถินประสาท

63133007047 นางสาวชณาภรณ เอมสกุล
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63133007048 นางสาวจันทรจวง จันทรเต็ม

63133007049 นางสาวพิมพมาดา ชัยชุมพล

63133007050 นางสาวอัจฉรา ทองคําสุก

63133007051 นายณัฐพงศ คะเณรุพันธ

63133007052 นายพัชรพงษ พันธเธียร

63133007053 นางสาวเกษราภรณ คลังแสง

63133007054 นางสาววารีรัตน พินิจมนตรี

63133007055 นายทินกร ประพล

63133007056 นางสาวศิริพัฒน พุดลา

63133007057 นายวิรัตน ศรีรักษา

63133007058 นางสาวดลฤทัย ยืนชีวิต

63133007059 นางสาววารีรัตน คงโนนกอก

63133007060 นางสาวอมรรัตน ศรีวิชา

63133007061 นางสาววิจิตรา ณะตะวัน

63133007062 นางสาวรสริน เดชสอน

63133007063 นางสาวณัฐพร เรือนจันทร

63133007064 นางสาวพนิดา จันทะระกา

63133007065 นายขจรพงศ ต�นสีนนท

63133007066 นางสาวธัญพิชชา สีพั้วฮาม

63133007067 นางสาววราภรณ แก�วสากล

63133007068 นายธนภัทร หลวงประทุม

63133007069 นางสาวบุศรากร ยศพิทักษ

63133007070 นางสาวธิติมา ชี้พรอํานวย

63133007071 นางสาวยุภาวดี ดวงลีดี

63133007072 นายธนพล เลิศจตุรานนท

63133007073 นางสาวบุศรา ถามณีศรี

63133007074 นางสาวธณัฐดา สุพรรณโมก

63133007075 นางสาวแสงจันทร วิลัยวรรณ

63133007076 นางสาวกรุแก�ว บุรวัฒน
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63133007077 นางสาวนภาภรณ ภูมิพานิชย

63133007078 นางสาวเมวียา ปฏิพัทธรัตนคีรี

63133007079 นางสาวอารีรัตน กองศรี

63133007080 นางสาวกฤติยา บุบผาโภชน

63133007081 นางสาวขวัญฤทัย ประทุมชัย

63133007082 นายวรัตถ ไลไธสง

63133007083 นางสาวณัฐณิชา ผู�พัฒน

63133007084 นายสหรัฐ ใจดี

63133007085 นางสาวกฤติกา สุขรี่

63133007086 นางสาวสุทธิวรรณ นามมุงคุณ

63133007087 นายพชรวัฒน อบมา

63133007088 นางสาวมนัสวี เวียงทอง

63133007089 นายศุภวิชญ วิบูลชัย

63133007090 นายบอลล สังขเจริญ

63133007091 นางสาวณัฐกุล แถวเพีย

63133007092 นางสาวบุสยา วรรณทอง

63133007093 นางอัมพิกา ทิพยรักษ

63133007094 นายธนพล โพธิกมล

63133007095 นางสาวสิริวิมล เตโช

63133007096 นายภัทรดล แก�วดวงศรี

63133007097 นางสาวสิริยากรณ สีวันทา

63133007098 นายธนภัทร แตงทิพย

63133007099 นายนัชชา ละน�อย

63133007100 นายธชยกร รอดสัมฤทธ์ิ

63133007101 นางสาวเสาวลักษณ อุ<นผาง

63133007102 นางสาวอภิญญา ชัยหนองแปน

63133007103 นางสาวปภัสสรา อินดี

63133007104 นางสาวปAYนอนงค ขันตี

63133007105 นางสาวชลนรินทร สุทธิจินตนา
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63133007106 นางธนวรรณ ภารมงคล

63133007107 นางสาวธนพร อรัญโสด

63133007108 นางสาวเกศสุดา ปานสุวรรณ

63133007109 นายปฏิพล พรมศรีธรรม

63133007110 นางสาวปฑิตตา ชมสินธุ

63133007111 นางสาวสุธินี มาตยภูธร

63133007112 นายทักษดนัย โพธ์ิสัย

63133007113 นางสาวธัญญามาศ ปAติปกรณเกียรติ

63133007114 นางสาวนงลักษณ อรัญเพ่ิม

63133007115 นายระพีพัฒน เทพศิริ

63133007116 นายปAติกร วังคีรี

63133007117 นางสาวอารีรัตน ต�นสีนนท

63133007118 นางสาวบุญศิริ กุลสุทธ์ิ

63133007119 นายเดชาวัต ป6ทมะเสวี

63133007120 นางสาววิริตดา เจริญเขตร

63133007121 นายมหาภาค มุลาลินน

63133007122 นางสาวสุทธิดา เจริญราษฎร

63133007123 นางสาวภิญญดา พิลาแดง

63133007124 นางวรรณนิภา ชนะกาลี

63133007125 นางสาวบังอร นาถํ้าพลอย

63133007126 นายอานนท อินยัง

63133007127 นางสาวอนุสรา จันทรประทักษ

63133007128 นายเสฎฐวุฒิ แสนสุข

63133007129 นายศักด์ิชาย ใจกว�าง

63133007130 นายศุภกฤษ เดชวงษา

63133007131 นางสาวชนิศา สายสอ

63133007132 นางสาวยุวดี สุดจ<าชารี

63133007133 นางสาวกัลยารัตน วงควาศ

63133007134 นายภูดิส จินดารักษ
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63133007135 นายเจตนิพัทธ บัวทรัพย

63133007136 นายปAยะเกียรติ จําปาแดง

63133007137 นายกวิน ผลการ

63133007138 นางสาววนัสนันท นาตรีชน

63133007139 นายชัยวัฒน สมบัติ

63133007140 นางสาวรุจิราภรณ สินโสภา

63133007141 นางสาวสุรีรัตน ผดุงชนม

63133007142 นางสาวจิราวัตร จันทริมา

63133007143 นางสาววิลัยลักษณ พลนามอินทร

63133007144 นางสาวสุปรียา อุปแก�ว

63133007145 นายวิสุทธ์ิ พรหมน�อย

63133007146 นายนฤพล พลคาม

63133007147 นางสาวรัตนชนก บุญโนนแต�

63133007148 นางสาวกุสุมา บุบผาลุน

63133007149 นางสาวพัทริดา สายรื่น

63133007150 นายณัฐฐากูร วงษภักดี

63133007151 นางสาวมาริษา นาทองบ<อ

63133007152 นางสาวสาริศา สมภาร

63133007153 นายณัฐวุฒิ นาถมทอง

63133007154 นางสาวกนกกร หัสโรค

63133007155 นายวีรชัย ภาชนะวรรณ

63133007156 นายเชิดเกียรติ วินธิมา

63133007157 นางสาวอนัญญา ถาวันจันทร

63133007158 นางสาวนิภาพร แพงพงษ

63133007159 นางสาววัชราภรณ ศรีสุพรรณ

63133007160 นางสาวศลิษา ศรีสมครุฑ

63133007161 นางสาวอัจฉรา สุริยา

63133007162 นางสาวอคิราภ โคตะบุญมี

63133007163 นางสาวณัฏฐนิจ กล�าขยัน
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63133007164 นางสาวเมธาวี ทัพบุตร

63133007165 นางสาวศิริรัตน ญาณป6ญญา

63133007166 นางสาวกาญจนา อุดสัย

63133007167 นางสาวสิรินยา ปะกิลาพัง

63133007168 นางสาวนริศรา ฤทธิธรรมกุล

63133007169 นายจําเริญวิทย สิมคร

63133007170 นายไชยมนู กุนอก

63133007171 นางสาวพิมพมาศ เฮงตระกูล

63133007172 นายณัฐพล เรงตูม

63133007173 นายปริญญา งามชารี

63133007174 นายชยานันต สงวนศรี

63133007175 นางสาวนพมาศ เคนจันทร

63133007176 นางสาวธิรชา สุขเสริม

63133007177 นางสาวสาวิตรี แพนชัยภูมิ

63133007178 นายธีระวุฒิ ภูลอยดง

63133007179 นายต<อพงศ ตระกูลอึ้ง

63133007180 นายธนกร จันทประเทศ

63133007181 นายสหัสชัย แววบุตร

63133007182 นางสาวลําไพร วงศนาม

63133007183 นางจุรีพร ภิญโญศรี

63133007184 นางสาวลดาวัลย จันทะกล

63133007185 นางสาววิรันดรดา เลาศรี

63133007186 นายวีรชิต สึกเสือพะเนา

63133007187 นายวรปรัชญ วงบุดดา

63133007188 นายกานต สาขามุละ

63133007189 นางสาวรุ<งนภา ซิวจําปา

63133007190 นายพิพัฒน บุตรดา

63133007191 นางสาวสุภาวรรณ สุขไชย

63133007192 นางสาวมนัสนันท เสียงเพราะ
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63133007193 นางสาวพรพิมล สาแก�ว

63133007194 นายมานิตย ขันภา

63133007195 นางสาวณัฐริกาภรณ แก�วภิรมย

63133007196 นายอานนท กากูล

63133007197 นางสาวนิลวรรณ ชุมวงค

63133007198 นายธนภัทร มาตยคํามี

63133007199 นางสาวทิวารัตน ตีมูลลา

63133007200 นายธนาวัตร กุลชะโมรินทร

63133007201 นางสาวอมรรัตน อุดมศักด์ิ

63133007202 นางสาวพิรุฬห วังคะฮาด

63133007203 นายสุชาติ ทุมทา

63133007204 นางสุพรรณา ชมภูโคตร

63133007205 นางสาวพัทยา สุ<มมาตย

63133007206 นางสาวชนากานต สุวรรณวงศ

63133007207 นายธนกฤต พุทสะท�าน

63133007208 นายเจนนิวัฒน กองทิพย

63133007209 นายธีรพงศ โนพันธุ

63133007210 นายฐิติพงศ รินโพธ์ิสาน

63133007211 นางสาวนราภรณ คําทอง

63133007212 นางสาวระพีพรรณ แพงโสภา

63133007213 นางสาวธิดารัตน ม่ันศรี

63133007214 นายทัศไนย สมบูรณ

63133007215 นายชาญณรงค พละดล

63133007216 นางสาวรัชฎาพร สุขเพีย

63133007217 นายนิวัตร ดวงจันทร

63133007218 นางสาวสุวนันท นาเจิมพอย

63133007219 นางสาวเขมจิรา จําปPสี

63133007220 นางสาวปวันรัตน จันทาศรี

63133007221 นางสาวปภาดา นาตาแสง
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63133007222 นายปAยะบุตร บุตรสาร

63133007223 นางสาวนภัสสร กุลเจTก

63133007224 นางสาวภนัชชา เทศสิงห

63133007225 นายวงศธร อุสาราช

63133007226 นายเฉลิมพงศ เยาวภาค

63133007227 นายบุรินทร เงินมีศรี

63133007228 นายรุทธ ถานอาจนา

63133007229 นายเทอดสกุล พัฒนประเสริฐ

63133007230 นางสาวศิริอารีย วินป6ตติ

63133007231 นางสาวชลิลรัตน ป6ดกอง

63133007232 นายภาสกร เจริญชาติ

63133007233 นางสาวธันยภมรรัตน ฤทธ์ิมะหา

63133007234 นางสาวสุนิสา อ<อนสะอาด

63133007235 นางสาวจิราพร มันทะรา

63133007236 นางสาวปรียาภรณ ภูหัวตลาด

63133007237 นางสาวพัชรนันท ศรีจันทร

63133007238 นางสาวจิรัชยา โชคคุณ

63133007239 นางสาวพนัชกร มุมอ<อน

63133007240 นางสาวกุลชา กองสิงห

63133007241 นายสุรวิชญ ทองดี

63133007242 นางสาวมาริษา แสงปาก

63133007243 นางสาวอารีวรรณ บุบพิ

63133007244 นางสาวป6ทมา มาตรหลุบเลา

63133007245 นางสาวอรุณศรี คําคูบอน

63133007246 นางสาวธนพร ภูจอมแจ�

63133007247 นางสาวธมลวรรณ การัดเสนา

63133007248 นางสาวโสรญา โหยงโสภา

63133007249 นางสาวนัจนันท อุปนันท

63133007250 นางจิราพร วัฒนศิริ
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63133007251 นายภานุวัฒน สนหลักใจ

63133007252 นางสาวตะวัน ทาพิลา

63133007253 นายนราธร อุคํา

63133007254 นางสาวหทัยภัทร แสนอินทรอํานาจ

63133007255 นางสาวนัชฌากานต สุขโนนทอง

63133007256 นางสาวครองขวัญ ท�าวเพชร

63133007257 นางสาวพิมลณัฏฐ ไชยเสริม

63133007258 นางสาวฐิตินันท คลังพระศรี

63133007259 นางสาวธนิก น้ําในเมือง

63133007260 นางสาวจิตตา ลือศรัทธา

63133007261 นางสาวศิริลักษณ อุ<นสา

63133007262 นางสาวลําพึงพร แก�วเกตุ

63133007263 นางสาวยุภาพร ทองจินดา

63133007264 นางสาวกัลยานิตย เชิญชัยภูมิ

63133007265 นางสาวหทัยชนก ลาวิลัย

63133007266 นายกฤตพงศ ม่ังกูล

63133007267 นายวีระพงษ จันทรพินิต

63133007268 นางสาวณัฐกมล ฆารสว<าง

63133007269 นายชินวัตร เตรียมพล

63133007270 นางสาวทิพวรรณ นนยะโส

63133007271 นายมงคลพิพัฒน รุ<OOOงฉัตร

63133007272 นางสาวศราพร สุขประเสริฐ

63133007273 นางสาวกัญญพัชร สุกใส

63133007274 นายพงศกร สุดชารี

63133007275 นางสาววารุณี รัตนกิจถาวร

63133007276 นางสาวฉัตรฑริฎา พ<อชมภู

63133007277 นางสาวณัฐพร พัดเพ็ง

63133007278 นายจิรายุส สุดหล�า

63133007279 นางสาวพัชรีวัลย อุทจันทร
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63133007280 นางสาวชุติมา กูลรัตน

63133007281 นายชัชวาล สิทธิจันทร

63133007282 นางสาวกานตสิรีเกศ เลิศสรรสิริ

63133007283 นายธราดล วิมุกตานนท

63133007284 นายพงษพิษณุ ดลแสง

63133007285 นายกฤชนนท พรมมาดวง

63133007286 นางสาวอุไรวรรณ ผุยคําพิ

63133007287 นายอดุลย คําประเทือง

63133007288 นางสาวนภาภรณ หอมขจร

63133007289 นางสาวเจนจิรา มังคะตา

63133007290 นายชนินทร บุตะเขียว

63133007291 นางสาววรรณรดา เงินไหลนอง

63133007292 นางสาวศรัณยา ไชยวรรณ

63133007293 นายพัชรวัตร ยายิรัมย

63133007294 นางสาวเพ็ญประภา สีตรีจักร

63133007295 นางสาวเลิศจรรยา ประทานัง

63133007296 ด.ต.วิเลิศ รักษาศรี

63133007297 นางสาวสุธาริณี พูลพุทธา

63133007298 นางสาวรัตติกร อุปนันท

63133007299 นายกวิน ถนัดค�า

63133007300 นายนิวัฒน ลังภูลี

63133007301 นางสาวจุฬาลักษณ ยศธสาร

63133007302 นางสาวฐิตาพร ทองสุริชัยศรี

63133007303 นายกสานณพ ยอดกุล

63133007304 นางสาวนันทพร ทิพมาตร

63133007305 นายศรัณย จันทรโคตร

63133007306 นางสาวนิภาวรรณ สุวรรณเพชร

63133007307 นางสาวศรัญญา นาชัยพลอย

63133007308 นางสาวสุพัตรา อ<อนอุทัย
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63133007309 นายป6ณณทัต ปAติกุลวรภัทร

63133007310 นายกิตติศักด์ิ อิ่มรักษา

63133007311 นางสาวปAยะวดี อาจนารินทร

63133007312 นางสาวแพรวทิพย พัดทะอําพันธุ

63133007313 นางสาวกมลวรรณ บัวลาด

63133007314 นางสาวธัญพิชชา ภู<คง

63133007315 นางสาวสุราลักษณ จันทรสมบัติ

63133007316 นางสาวเนตรชนก โสภาพล

63133007317 นางสาวมุทิตา พริ้งศิรินันทกุล

63133007318 นางสาวมะลิวัลย แก�งกงพาน

63133007319 นางสาวรัตนาวดี ประกายแก�ว

63133007320 นางรมณ สิงหสีโว

63133007321 นางสาวเปมิกา อินทรอุดม

63133007322 นางสาววันทนา ธารวาวแวว

63133007323 นายธนาทิพย ทิพรส

63133007324 นางสาวนัทธมน โกษาจันทร

63133007325 นางสาวกฤษณา ภูวิชิต

63133007326 นางสาวณัฏฐภิญญา กุลชะโมรินทร

63133007327 นางสาวจิรัชญา ประนัดถานัง

63133007328 นายภาสกร เข่ือนเพขร

63133007329 นางสาววันทิวา เทวรันต

63133007330 นางสาวจุฬาลักษณ เขตบ�าน

63133007331 นายศรัณย จันทะชัย

63133007332 นางสาวปรัชญาภรณ ยันตะบุษย

63133007333 นางสาวพืไลพร หาญชัย

63133007334 นายทิพากร พลต�าง

63133007335 นางสาวนภาวรรณ ศรีพรม

63133007336 นายภัทรวุฒิ บุตรโพธ์ิ

63133007337 นางสาวสุธาสินี ธรรมวงศ
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63133007338 นายสุริยง มีหมู<

63133007339 นางสาวธนาภรณ สุระภา

63133007340 นางสาวจิตราภรณ เกษร

63133007341 นางสาวปราณปริยา ผาสุตะ

63133007342 นางสาวริสา สังขทอง

63133007343 นายสิรวิชญ แซ<จึง

63133007344 นางสาวพนิดา บุญทา

63133007345 นางสาวปAยะธิดา เดชวงษา

63133007346 นางสาววรพิชชา อินทรแผลง

63133007347 นางสาววรรณฤดี อุทิศรัมย

63133007348 นายเรืองวิทย ประยูรพันธุ

63133007349 นายเสกสรร รัตนเก้ือกูลกิจ

63133007350 นายภูมิสิริ วิสุงเร

63133007351 นางสาววนิดา ศรีกุดหว�า

63133007352 นางสาวสาวิตรี ทีผุย

63133007353 ว<าที่ ร.ต.อาชานนท นิตยคําหาญ

63133007354 นางสาวเขมิกา นาทองบ<อ

63133007355 นางสาววนารี ปรีพัฒน

63133007356 นางสาวธมลวรรณ จันทรฝKาย

63133007357 นางสาวพูนทรัพย กํ่าไธสง

63133007358 นางสาวจริยา ผลพันธุ

63133007359 นางสาวจิราพร ทิพนัด

63133007360 นายทนงศักด์ิ สรเดช

63133007361 นางสาวพิมพชนก มาตรแสน

63133007362 นางสาวปาณิสา อินทรสวา

63133007363 นางสาวรัตนา ดาทุมมา

63133007364 นายโชคศิริ ทองที

63133007365 นางสาวศุภาพิชญ วรรณกุล

63133007366 นางพรรวินท เลาะหะนะ
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63133007367 นางสาวนารีรัตน เณรอยู<

63133007368 นางสาวธนัญญา แพงบ�ง

63133007369 นายอานนท พินวนนอก

63133007370 นางสาวอรชุดา คุณะวรรณธร

63133007371 นายสิริพล สงครามสี

63133007372 นางสาวสมฤดี ลุนสําโรง

63133007373 นายธุวชิต ไชยโย

63133007374 นางสาวภัทรสุดา สุวรรณมงคล

63133007375 นางสาวฟHารุ<ง ขวัญดี

63133007376 นางสาวปรางวลัย สัตยซ่ือ

63133007377 นายนคร ศรีวะอุไร

63133007378 นายภานุพล คชอาจ

63133007379 นางสาวเขมรัฐ เนินภู

63133007380 นางสาวสุมินตรา ภูมิประวัติ

63133007381 นางสาวตะวัน ทองโคตร

63133007382 นายสุรชัย โยประทุม

63133007383 นายรณกฤษณ เพชรยอด

63133007384 นางสาวธินิดา สายชัยภูมิ

63133007385 นายศิริศักด์ิ วิชาชัย

63133007386 นางปราณี ลีลาธร

63133007387 นางสาวปวีณา พงษสานตคีรี

63133007388 นางสาวกุลจิรา ปAYนบุตร

63133007389 นางสาวสกาวเดือน อรัญศรี

63133007390 นางสาวกนกพร ดําคํา

63133007391 นางสาวนิศา วงษพรม

63133007392 นางสาวจารุเพ็ญ ภูจอมจิตร

63133007393 นางสาวอมรภัค บุญรักษา

63133007394 นายกฤษดา คะสุวรรณ

63133007395 นางสาวทิพวรรณ คําบอนพิทักษ
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63133007396 นายกฤษกร ทับสุข

63133007397 นายจักราชัย ข้ึนนกขุ�ม

63133007398 นางสาวฐิติพร สะบก

63133007399 นายศุภณัฐ ธงชัย

63133007400 นางสาวทาริกา ทองจันทร

63133007401 นางสาวจันทรประภา รินลา

63133007402 นางมัญฐหทัย จุลลา

63133007403 นางสาวรัตติกาล บุญประสิทธ์ิ

63133007404 นางสาววาณี ตาลเหล็ก

63133007405 นางสาวธิดาพร บุษบงค

63133007406 นายทศพล คําวิชิต

63133007407 นางสาวณัฐวรรณ สําราญรักษ

63133007408 นายกษิดิศ สิมาธรรม

63133007409 นางสาวทิมทอง จันทมาศ

63133007410 นายฉัตรชัย ลีหล�าน�อย

63133007411 นางสาวพรทิพย อินอุ<นโชติ

63133007412 นางสาววิชุดา สายโคกกลาง

63133007413 นางสาวคัทลียา พลโคกก<อง

63133007414 นางสาวจันทรสุดา ลีรัตน

63133007415 นางสาวอารีย ภูถูกใจ

63133007416 นางสาวศิราภรณ มหาโคตร

63133007417 นางสาวศิริลักษณ วินทไชย

63133007418 นางสาวกรรณิกา เฉิดสถิตย

63133007419 นางสาวตริยาพร ทองนุช

63133007420 นางสาวอินทุอร วงษาเวียง

63133007421 นางสาววัชรี พันธละออ

63133007422 นางสาวมานิตา มิสา

63133007423 นางสาวพิมพิศา สิทธิชาคํา

63133007424 นางสาวธนาภรณ ปทุมทิพย
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63133007425 นางสาวจินดาภรณ สาเกทอง

63133007426 นายวิทธวัฒน ฤทธ์ิรุ<ง

63133007427 นางสาวสิรินภา แสนอินตา

63133007428 นายพงศธร ไวมาตย

63133007429 นายกีรติ วรรรณพราหมณ

63133007430 นางสาวมาริษา คุ�มสุวรรณ

63133007431 นางสาววรรณี ก�อนเงิน

63133007432 นางสาวกิตติวรรณ คนไว

63133007433 นางสาววิภาพร จันขันธ

63133007434 นายณัฐวุฒิ ลานจันทร

63133007435 นางสาวดรุณรัตน พัทธจารี

63133007436 นายสุกฤษฎ อรรถวณิช

63133007437 นายป6ญญาพล สุภาแดง

63133007438 นายฐานันทดร บุญมาก

63133007439 นางสาวพัชรา สิมหาบุตร

63133007440 นายจักรพล พลชํานิ

63133007441 นางสาวธีราพร สุขพันธ

63133007442 นางสาวอภิญญา ลากุล

63133007443 นายเอกราช วรรณสุทธ์ิ

63133007444 นางสาวสุนารี ขอนจันทร

63133007445 นางสาวทิพวรรณ ทองสันต

63133007446 นางสาวชนัญชิดา โคตรสาร

63133007447 นางสาวฤทัยรัตน เทียงผง

63133007448 นางสาวพิชญานิน มณีศรี

63133007449 นางสาวกมลชนก มะลิใหม<

63133007450 นางสาวธัญชนก แก�วกัลยา

63133007451 นางสาวจริยา อรุณเวชกุล

63133007452 นางสาวศิริพร เรืองเจริญ

63133007453 นางสาวพัดชา เพ็งพล
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63133007454 นางสาวประภาภรณ เพียงสุวรรณ

63133007455 นางสาวฐิติมา แตงเขียว

63133007456 นางสาวจุฑารัตน ป6ตทะโส

63133007457 นางสาวศิริพร พืชนอก

63133007458 นางสาวสุกัญญา เลาประโคน

63133007459 นายอัษฎาวุฒิ ไทยสงคราม

63133007460 นางสาวนาตยา สาบู

63133007461 นายอภิวิชญ มากดี

63133007462 นางสาวสาธิมา นนทะโมลี

63133007463 นายธารา สรรพวุธ

63133007464 นายสุรินทร อินปา

63133007465 นางสาวศิริลักษณ เสนาธรรม

63133007466 นางสาวพัชริดา กาญจนสุวรรณ

63133007467 นายณัฐพล นาหนองตูม

63133007468 นายรอซี ดาหมาด

63133007469 นางสาวนฤชล สนิทนัย

63133007470 นางสาวสิริกร โกฎิรักษ

63133007471 นางสาวพรชนก ทองเพ็ชร

63133007472 นางสาววรัญญา ศรีเจริญ

63133007473 นางสาวสุภัทราวดี สีทองเสือ

63133007474 นายภูวรินทร ช<วยเกิด

63133007475 นางสาวภาวิณี ธวัชโชติ

63133007476 นางสาวจีรนันท พันตัน

63133007477 นางสาวนัฐลดา โพธ์ิงาม

63133007478 นายเมธี ไชยสุทธ์ิ

63133007479 นายสิทธิศักด์ิ สาระสิทธ์ิ

63133007480 นางสาวเสาวณีย สิงหคํากุล

63133007481 นางสาวปAยนุช ดีวงศ 

63133007482 นางสาวนิภาพร นกเอี้ยง
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63133007483 นางสาววราภรณ ใจคุ�มเก<า

63133007484 นางสาวเนาวรัตน เปPYยมรอด

63133007485 นางสาวเจนจิรา วงศมา

63133007486 นางสาวกรรณิกา ประชาชิตร

63133007487 นางสาวกนกพร พินิจมนตรี

63133007488 นายขจรศักด์ิ วงศพยัคฆ

63133007489 นางจันทรเพ็ญ มงคลมะไฟ

63133007490 นางสาวอัสฎาภรณ จ�อยสูงเนิน

63133007491 นางสาวเยาวลักษณ ตลับนิล

63133007492 นายนพคุณ หัดกันยา

63133007493 นายณัฐวุฒิ ก�อนกลิ่น

63133007494 นางสาวณัฐพร วีระษร

63133007495 นายคุณานนท ฉนานุกูล

63133007496 นายเทพพนม ชัยวาณิชสกุล

63133007497 นางสาวชลธิชา จํารัสภูมิ

63133007498 นางสาวกัญญารัตน ชิณนาค

63133007499 นางสาวกฤติยาภรณ รักภักดี

63133007500 นางสาวปนัสยา ไกรการ

63133007501 นายศิริวัฒน ศิริเลี้ยง

63133007502 นางสาววรัญญา อิ่มพูล

63133007503 นางวิลัยวรรณ พิมพมหา

63133007504 นางสาวนิติยา สิงหสุธรรม

63133007505 นายชัยวุฒิ สุตานภลักษณ

63133007506 นายคฑาวุธ สุ<มมาตย

63133007507 นางสาวมลุณี เวียงบ<อแก

63133007508 นางสาวกานดา จํานงภักด์ิ

63133007509 นายชนกันต เก�าเมือง

63133007510 นายคณาธิป ปะลุวันรัมย

63133007511 นางสาวอริศรา บูรณะวิชิต
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63133007512 นางสาวอพิตชญนันท เชื้อบุญมี

63133007513 นางสาวจิรัฐิทิกุล เกริกสกุล

63133007514 นางสาวสุจิตรา หย่ังบุญ

63133007515 นางสาวนุชนาถ โสมพรมมา

63133007516 นางสาวสุจิตรา ม่ิงขวัญ

63133007517 นางสาวรสสุคนธ เสมียนมูล

63133007518 นายคมสันต หอมกลิ่น

63133007519 ว<าที่ ร.ต.หญิงเมทินี ไตรนิรันดร

63133007520 นายเอกชัย เจียมภัทรานนท

63133007521 นางสาวสายธาร บัวทิพย

63133007522 นางสาวสุพัตรา วงศลาดหลาว

63133007523 นางสาวปฐมาวดี รักเงิน

63133007524 นางสาวนภัสสร ทองดี

63133007525 นางสาวนิศมา เผื่อนดา

63133007526 นางสาวกัญญาปณรัตน มาระเทศ

63133007527 นางสาวแสงเทียน บุญศรี

63133007528 นางสาวสิรินาฏ ตฤณวุฒิพงษ

63133007529 นางสาวศิริพร นิลแก�ว

63133007530 นางสาวพัณณิตา บุญยะนิจ

63133007531 นางสาวประธุมมาศ ดวงกล�า

63133007532 นายบรรพต เสริฐวิชา

63133007533 นางสาวนภาพร เวสสุกรรม

63133007534 นางสาวพรนภา บวกหาร

63133007535 นางสาววนิดา เศรษฐากา

63133007536 นางสาวณัฐพร สาวิสิทธ์ิ

63133007537 นางสาวศิวะพร ภูมิคอนสาร

63133007538 นางสาวสุกัญญา ไชยแสง

63133007539 นางสาวอรวรรณ บ<อดินดํา

63133007540 นางสาวณัฐณิชา แสนสุรินทร
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63133007541 นายมานะชัย พรมดี

63133007542 นางสาวศิริชลธาร แก�วโสม

63133007543 นางสาวเกษสุณีย เฉ่ือยกลาง

63133007544 นางสาวชญานิศา มาตยป6ญญา

63133007545 นางสาวนฏกร พรหมจารย

63133007546 นางสาวสุภาวดี โพธ์ิอารีย

63133007547 นางสาวนาตยา เนียมชัยภูมิ

63133007548 นายวัชรพงศ เพชรประไพ

63133007549 นางสาวสุกัญญา โภคาเพ็ชร

63133007550 นายกรชวัล เพชรมหาศาล

63133007551 นางสาวศุภลักษณ เจนรัมย

63133007552 นายปรัชญา สุวรรณวิจิตร

63133007553 นายธนัช ฤทธ์ิเรือง

63133007554 นายพีรวิชญ นามลาบุตร

63133007555 นายบุรินทร พิมพบุตร

63133007556 นายเพชรรัตน ภูนาดี

63133007557 นางสาวเกวลิน อึ้งสวัสด์ิ

63133007558 นางสาวศิรินาฎ หมอยา

63133007559 นางสาวนันทิยา จินดาฤทธ์ิ

63133007560 นายพงษศักด์ิ ลองจํานงค

63133007561 นางสาวสุกัญญา อ<องรักษา

63133007562 นางสาวศศิชากร วงศสายเชื้อ

63133007563 นางสาวเบญจมาภรณ บันดิษเสน

63133007564 นางสาวปรียาภรณ อุทัยชัย

63133007565 นางสาวศรัญญา ศรีธัญรัตน

63133007566 นายกิตติพัฒน อุป6ชฌาย

63133007567 นางสาวจุฬารัตน วรคันธ

63133007568 นายกฤคิณรงค ภูชูธรรม

63133007569 นางสาวเจนจิรา ผ<านสําแดง
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63133007570 นางสาววาสนา วัลลา

63133007571 นายณัฐพล พลจันทึก

63133007572 นายณัฐวัฒน แสงเมือง

63133007573 นางสาวศิริวิมล นนตา

63133007574 นางสาวศิรินภา เกษทองมา

63133007575 นางสาวเบญจรัตน ทิโส

63133007576 นายฤทธ์ิมีน รัตนวงษา

63133007577 นางสาวสุนันทา เขียวหวาน

63133007578 นางสาวอารดา สุทธิไชยา

63133007579 นายภัทรธร ฉันทวรภาพ

63133007580 นายณัฐพงษ สุครีพ

63133007581 นางสาวศิรประภา ไชยสงคราม

63133007582 นายธานี บุญประสาน

63133007583 นางสาวอารียา ภูขันสูง

63133007584 นางสาวกาญจนา พละชัย

63133007585 นางสาวภาพิมล ธรรมมา

63133007586 นางสาวปAยะวดี ลีซีทวน

63133007587 นายธีรวุธ เหมือดโรจน

63133007588 นางสาวอภิญญา ภูป6ง

63133007589 นางสาวธิดาพร อัมพรทิพย

63133007590 นางสาวปAยนุช ชัยดี

63133007591 นางสาวพรทิพย ทวีกุล

63133007592 นายพลวัฒน ใสแสง

63133007593 นายสุพัฒน ชินรักษ

63133007594 นายจิราธิป สะอาด

63133007595 นายพรศักด์ิ นาสงวน

63133007596 นางสาววริศรา จันทรเพ็ง

63133007597 นางสาวเพ็ญนิภา ปรีพูล

63133007598 นายภาสกร วรรณภูชา
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63133007599 นางสาวสุภาวัลย พินิจมนตรี

63133007600 นายธนวิทญ สุวะมาตย

63133007601 นายพีรวุฒิ เติมสิริทิพรัตน

63133007602 นางสาวอมราภรณ หอมดวง

63133007603 นางสาวปภาวี สุวิชา

63133007604 นางสาวสุทธิตา ธงวาท

63133007605 นางสาวกฤษณา ความรัมย

63133007606 นางสาวณัฐนันทร แก�วลาน

63133007607 นางสาวมนพร ศรีสะอาด

63133007608 นางสาวอัญชลี กองพระ

63133007609 นางสาวเยาวเรศ วรรณศรี

63133007610 นายณัฐพล พันธโภคา

63133007611 นางสาวชนาภัทร แหงมงาม

63133007612 นางสาววราภรณ สร�อยสน

63133007613 นายธีรเชษฐ อธิกะ

63133007614 นางสาวกรกนก หงสโสดา

63133007615 นายคุณานนต พระชัย

63133007616 นางสาวรุ<งนภา ชาสุนทร

63133007617 นายธีรทัช ปลีกล่ํา

63133007618 นายวิชาญ ผันเรืองศรี

63133007619 นางสาววิไลลักษณ จรนามล

63133007620 นายปรีชา หวังแนบกลาง

63133007621 นางสาวสุมิตรา ศรีคราม

63133007622 นางสาวนภาพร เที่ยงแก�ว

63133007623 นายรัฐพงศ ก่ิงแก�ว

63133007624 นางสาวสรัญญา ลากลาง

63133007625 นายศรานุวัฒน กุลาสา

63133007626 นางสาวอติพร วงศรีลคร

63133007627 นายจิรานุวัฒน สงมา
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63133007628 นางสาวจุฑามาศ ทองประเสริฐ

63133007629 นายณฤพล หรสิทธ์ิ

63133007630 นายณัฐวุฒิ แก�วกล�า

63133007631 นายคฑวุทธ ลาสันเทียะ

63133007632 นายธรณธนัส วงศวานิช

63133007633 นางสาวนิสาชล ขจรภพ

63133007634 นางสาวนงนิตย สีมาโรฤทธ์ิ

63133007635 นางสาวณภัสสร วัฒนศิริ

63133007636 นางสาวนภัสกร หลวงกุล

63133007637 นางสาวปริสุทธ์ิ บุษบา

63133007638 นายกันตวรรธน ศรีจันทร

63133007639 นางสาวธิติมา ยอดดี

63133007640 นางสาวสุทธิลักษณ มณีวรรณ

63133007641 นางสาวกมลวิไล ศรีจันทร

63133007642 นางสาวธีรารัตตา นาสมตรอง

63133007643 นางสาวศุลิษา สิมพาลดง

63133007644 นางสาวภัทราวดี นันทพล

63133007645 นางสาวชนมนิภา ถนอมดํารงศักด์ิ

63133007646 นางสาวอัญชลี เหนือโพธ์ิทอง

63133007647 นางสาวศิริลักษณ เทพศักด์ิ

63133007648 นางสาวกัญญารัตน ประสมทอง

63133007649 นายพันณรงค บานนาคม

63133007650 นายตันติกร ลิ้มประภา

63133007651 นายจิระ หล�าบ�านโพน

63133007652 นางสาวกัลยสุดา เทียรยุทธ

63133007653 นางสาวสุรารักษ นนนุศาสตร

63133007654 นางกิตติยา ผายทอง

63133007655 นางสาวอารยา สารีเพ็ง

63133007656 นายนิติวัฒน ทองนาค
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63133007657 นายวรายุทธ มนตชัยภูมิ

63133007658 นางสาวสุพัตรา จันทรลา

63133007659 นางสาวปารียา วงษราช

63133007660 ว<าที่ ร.ต.กรกฏ เจอะแก<นหอม

63133007661 นางสาวกิตติยา ขวัญยืน

63133007662 นางสาวจิฬาภรณ พรนิคม

63133007663 นางสาวรตินันท เรืองใสส<อง

63133007664 นางสาวเบญจวรรณ จันดาแพง

63133007665 นายนันธวุฒิ ทองเปAYง

63133007666 นางสาวจิราพันธ ยางคํา

63133007667 นางสาวธัญชนก ป6ททุม

63133007668 นายชโยยุติ ฉัตราธรรม

63133007669 นางอัจฉราวรรณ กิจวิจารณ

63133007670 นางสาวมลิษา เลพล

63133007671 นายสรรพสิทธ์ิ อินทรภูวา

63133007672 นางมุขกรินทร ศรีเวียง

63133007673 นางสาวจิรนันท นนทจันทร

63133007674 นางสาวสุทธิดา สันติวัฒนากุล

63133007675 นางสาวชุติกาญจน กลีบศรี

63133007676 นางสาวรัตมณีย ดีบุญมี ณ ชุมแพ

63133007677 นายธณาธร เทียมทัศน

63133007678 นางสาวสุนิสา วงษผาง

63133007679 นายป6ญญา ฉัตรทัน

63133007680 นายอรรณพ ศิริทะราช

63133007681 นางสาวมาริษา หร<องป6จฉิม

63133007682 นางสาวสุวรรณา ติวเOฮือง

63133007683 นางสาวปาริศา แก�วประสิทธิพร

63133007684 นายธิตินันทน ชอบจิตร

63133007685 ส.อ.หญิงช<อทิพย อาจเสนา

หน�า 265 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133007686 นางสาวธนัญญา พลรักษา

63133007687 นายนิติธร มีย่ิง

63133007688 นางสาวยุพาภรณ ธิมาชัย

63133007689 นางสาวปาริชาติ ขอมเดช

63133007690 นางสาวศิริพร หาญนคร

63133007691 นางสาวศิริปากรณ โคตรโสภา

63133007692 นางสาวกิตติญา กองสมบัติ

63133007693 นางสาวชลลดา ขันทองดี

63133007694 นางสาววนิดา แสนศรีโสภา

63133007695 นางสาวนิจสุภา ภิบาลสิงห

63133007696 นางสาวรุจิรา เย็นกลาง

63133007697 นายสมชาย วัฒนเพชรนิล

63133007698 นางสาวพีรดา ภูษาวิโศธน

63133007699 นางสาวอาทินา พินทา

63133007700 นางสาววราภา โขนัง

63133007701 นายสุริยะ แข็งแรง

63133007702 นายจิรารุวัฒน เอื้อประเสริฐ

63133007703 นายฺOปAยพัทธ คงประโคน

63133007704 นายจักรี ศรีเบญจมาศ

63133007705 นายศรายุธ จิตจักร

63133007706 นางสาวภัทราภรณ ไชยสวาท

63133007707 นางสาวทิพยสุดา แชจอหอ

63133007708 นางสาวผกายมาศ วังคีรี

63133007709 นายวัชรพงศ เสมียนคิด

63133007710 นางสาวธัญวรัตม ภูมิช<วง

63133007711 นางสาวอังคณา ย่ิงคําแหง

63133007712 นางสาวธัญจิรา เบ็ญเจิด

63133007713 นางสาวกัลยภัทร เฉลิมศรี

63133007714 นายนิติรัฐ วงษภักดี
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63133007715 นายจิตรภัตร ศรีเฉลา

63133007716 นายเดชาธร ตรีทศ

63133007717 นางสาวณัฐวดี แน<นอุดร

63133007718 นางวิไลลักษณ ภักดีนวล

63133007719 ว<าที่ร�อยตรีฤทธิชัย ศิริเเวว

63133007720 นางสาวสุภารัตน สินมาก

63133007721 นางสาวสุมาลัย ก�องเสียง

63133007722 นายธรรมิก พุทธิมณี

63133007723 นางสาวอนุตรา ภูสํารอง

63133007724 นางสาวพิชญากร โชติลัคนาวนิช

63133007725 นางสาวปาริชาติ ตรีสอน

63133007726 นางสาวเบญจวรรณ คําแพงหีน

63133007727 นางสาวปาลินี ศิริสุนทร

63133007728 นายวีรเดช เสมา

63133007729 นายธนากร หิรัญอร

63133007730 นายชัยวัตร ตรีเดช

63133007731 นางสาวจิราภรณ หงสจุมพล

63133007732 นางสาวนิรดา ลีละวัฒนากูล

63133007733 นางสาวลลิตา คําโหยก

63133007734 นางสาวซอเฟPย อาลาม

63133007735 นายอภิชัย ผุกแสน

63133007736 นางสาวณัฐธิดา มีสิน

63133007737 นายชัชวาลย ชินวงค

63133007738 นางสาวรัชฎาพร ประสมสี

63133007739 นางสาวณัฐสินี ศรีพลแท<น

63133007740 นางสาววิภาพร กาพา

63133007741 นายจักรพันธ สินโคกสูง 

63133007742 นายฉัตรชัย นวลศรี

63133007743 นายจิรยุทธ อุไรรัตน
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63133007744 นางสาวป6ทมพร อวิชัย

63133007745 นายภาคภูมิ อ<อนอยู<

63133007746 นางสาวนพมาศ พิมพทอง

63133007747 นายเศรษฐพล ศรีบุญเรือง

63133007748 นายธีรพงษ นาคไทย

63133007749 นางสาวบัญชารัตน พลพิลา

63133007750 นางสาววิระวัลย เชียงใหม<

63133007751 นางสาวสาวิตรี ณ นครพนม

63133007752 นางสาวกมลพรรณ อินทรักษา

63133007753 นางสาวกรทิพย สุวรรณี

63133007754 นายธนกร สีหานาถ

63133007755 นางสาวนันทิยา สันเทพ

63133007756 นางสาวจุฑามาศ สามศรี

63133007757 นายอนุวัฒน สุดทอง

63133007758 นางสาวนพรัตน ศิลวัตรพงศกุล

63133007759 นางสาวจิตติมา โพธิสิงห

63133007760 นายธนวัฒน คล<องการเงิน

63133007761 นายวัชรา โคตรพงษสาร

63133007762 นายสุทธิพล ตาสาโรจน

63133007763 นายกีระวัฒน พลฤทธ์ิ

63133007764 นายนฤดล บรรจง

63133007765 นางสาวธัญชนก มหาโคตร

63133007766 นายพงษพัฒน จีวัฒนา

63133007767 นางสาวณัทชลิดา กันทํา

63133007768 นางสาวอรพิมพ ทองเสีย

63133007769 นายอรรถชัย บุตรกุล

63133007770 นางสาวขนิษฐา บุญวิเศษ

63133007771 นายพีรัตน พรมชาติ

63133007772 นางสาวศิริพร ทองสีดา
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63133007773 นางสาวศิริลักษณ ศรีหล�า

63133007774 นายปรีชา บุญเข็ม

63133007775 นางสาวสมส<วน ภูกลาง

63133007776 นายพุทธพงษ สุบินดี

63133007777 นางสาวอรปรียา วิพัฒวิบูลกิจ

63133007778 นางสาวจิราภรณ กาสี

63133007779 นางสาวภิรารัตน วิไลวรรณ

63133007780 นางสาวอัญชิสา เพียรการ

63133007781 นายกฤษกร พันธุภักดี

63133007782 นางสาวนันทรัตน ปKาถ<อน

63133007783 นางสาวนุชจรี ย่ียวน

63133007784 นายกีรติ สุทธิกุลสมบัติ

63133007785 นายมารุต รุจิเรขวัตร

63133007786 นายกล�าพิทักษ พันธุภักดี

63133007787 นางสาวกชกร วงษเทเวศน

63133007788 นายศุภชัย ศรีศิลา

63133007789 นายนันทภพ พุทธาเดชานนท

63133007790 นางสาวสุภาพร กําเนิดบง

63133007791 นางสาวชลธิชา คนล่ํา

63133007792 นายจีระพันธ ยามีภักดี

63133007793 นายวศิน ทองดี

63133007794 นายณัฐวุฒิ โทมุลตรี

63133007795 นางสาววรรณิศา ยังสูงเนิน

63133007796 นางสาวนริศรา ขันอาษา

63133007797 สิบเอกคณพศ อารีเอื้อ

63133007798 นางสาวอรทัย อินแก�งไค�

63133007799 นางสาวจิลตรา ฟูวงศ

63133007800 นางสาววนิดา แก�วหล<อน

63133007801 นางสาวใจวิจิตร ทวีเปล<ง
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63133007802 นางสาวชนากานต ตุ<นจาอ�าย

63133007803 นางสาวอัมพุชินี ยาปAYน

63133007804 นายจิรายุ ดูดี

63133007805 นายสุรพงษ แก�ววรรณา

63133007806 นางสาวกชพร ไพรัมย

63133007807 นางสาวกาญจนาพร อินทะพันธ

63133007808 นางสาวจิราพร จิตเรณู

63133007809 นายกษิดิศ มูลผาลา

63133007810 นางสาวปรารถนา พรประพันธ

63133007811 นางสาวศรัณยพร เรืองสิทธ์ิ

63133007812 นางสาวกษมาพร ไม�แก�ว

63133007813 นางสาวกมลพรรณ คังดงเค็ง

63133007814 นายอิทธิ วงษสิม

63133007815 นายกฤตพงศ ป6ญญามี

63133007816 นางสาวปานฤดี สัตถาวะโห

63133007817 นางสาวนันทนภัส กุลนรา

63133007818 นายทวัตร สิทธิโคตร

63133007819 นางสาวอมรรัตน แสนใจวุฒิ

63133007820 ว<าที่ ร.ต.ผกามาศ ชมอินทอง

63133007821 นางสาววรรณิสา สุภโส

63133007822 นายชลันธร แก�วเย็น

63133007823 นายชลทิศ ดีแท�

63133007824 นางสาวบุญจง ถนอมผล

63133007825 นางสาวมัณนิกา ปHองบุญจันทร

63133007826 นางสาวชุติปภา ศรีบุญสม

63133007827 นางสาวนันทวดี สาลีวัตร

63133007828 นายธีรนันท จันทรศรี

63133007829 นายธีรวัฒน แก�วม่ิงดี

63133007830 นางสาวกานตพิชชา แสงดารากุล
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63133007831 นายปAยะ กุลเพชร

63133007832 นางสาวทัศนีย บัวฮองแสง

63133007833 นางสาวรพีพรรณ โททวง

63133007834 นางสาวปวีณสุดา คําแจง

63133007835 นายนนท ศรีทอง

63133007836 นางสาวปAยะดา โยธาฤทธ์ิ

63133007837 นางสาวอัญชลี หินลิลา

63133007838 นายทักษิณ นิลผาย

63133007839 นางสาวธันยธรณ ยืนนาน

63133007840 ว<าที่ ร.ต.นพพร โสโพธ์ิ

63133007841 นางสาวจันทรจิราภรณ ต�นสีนนท

63133007842 นางสาวหัทยา ชาติไทย

63133007843 นางสาวแสงจันทร มงคลแก�วเลิศ

63133007844 นายอภิชาติ ภูอาบทอง

63133007845 นางสาวอมรรัตน สิงหคํา

63133007846 นางสาวบุญศรี ทองบูรณ

63133007847 นายณัฐวุฒิ ป6ญญาดี

63133007848 นางสาวกฤติกา สีกรม

63133007849 นางสาวประภากรณ ไพรนารี

63133007850 นางสาวศมนยา โสมทอง

63133007851 นางสาวจิราภา จันทขันธ

63133007852 นางสาวกรวิกา ลู<ทอง

63133007853 นางสาวยุพเรศ สีหานาม

63133007854 นายอดิศร ห<วงประโคน

63133007855 นางสาวจุรีรัตน กางนอก

63133007856 นางสรินยา มาลาเหลือง

63133007857 นางสาวสุปราณี สิทธิด<าง

63133007858 นางสาวสุภาภรณ สมีดี

63133007859 นางสาวลดา นิลสูงเนิน
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63133007860 นางสาวพาทินธิดา โคโตสี

63133007861 นางสาวชนันธร วิชัยจันทร

63133007862 นางชนิสรา สายโกสุม

63133007863 นางสาวศิรินันท คําแก�ว

63133007864 นางสาวณัฐริกา หล<าหม่ืน

63133007865 นางสาวแพรวนภา ยศคําลือ

63133007866 นางสาวชลธิชา ชุมศรีแก�ว

63133007867 นางสาวณัฐริกา ยศเสนา

63133007868 สิบเอกหญิงญาณิศา พลสิงห

63133007869 นางสาวโชติมา โคตรพัฒน

63133007870 นายสุเมธ เลิศวงศพงษ

63133007871 นางสาวปภัสสร ปHองคํา

63133007872 นายวัชร ถาบุญกิจ

63133007873 นายภัทรกร อ�างหย่ิม

63133007874 นายวรากร ยนตลอย

63133007875 นางสาวธนิกา เตาะไธสง

63133007876 นางสาวคนึงนิจ เบ็ญจกุล

63133007877 นายไกรสร สาระบุตร

63133007878 นายลิขสิทธ์ิ ชอบบุญ

63133007879 นายกลชัย โทนแก�ว

63133007880 นางสาวธัญชนก ดีด<านค�อ

63133007881 นางสาวพัชรินทร อาลัย

63133007882 นางสาวกรรจนิจ อ<อนสาคร

63133007883 นางสาวกัลยารัตน วรรณุเสน

63133007884 นางสาวชลิตา การบรรจง

63133007885 นายอภิสิทธ์ิ ดอนไม�ชัย

63133007886 นายณัฐวัฒน ตันสมรส

63133007887 นายอนันตดา บุญนาก

63133007888 นางสาวพรพิมล พรมทา
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63133007889 ว<าที่ ร.ต.หญิงปาริฉัตร นามทัศน

63133007890 นางสาวชฎาพร สอนไตรแก�ว

63133007891 นางสาวสุวนันท บัวคํา

63133007892 นางสาวจินตนา อันชมภู

63133007893 นายณัฐพล ธีริทธิกุล

63133007894 นางสาวศุภลักษณ นามวงษา

63133007895 สิบเอกสุริยา เสรีภาพ

63133007896 นางสาวกฤษณา แสนยศบุญเรือง

63133007897 นางจุฬานันท เคาซ

63133007898 นางสาวศรัญญา อินป6ตถา

63133007899 นางสาวประภัสสร มะคํา

63133007900 นายปรีดา แก�วมา

63133007901 นายดิลก แสนก้ัง

63133007902 นางสาวสสิมาพร พลแสน

63133007903 นางสาวปAยะณัฐ อรุณโณ

63133007904 นายธนวัฒน นิตยวัน

63133007905 นางสาวปวีณนุช พรมหญ�าคา

63133007906 นางสาวเบญจมาศ แปชน

63133007907 นางสาวปาณิสรา โคตมุงคุณ

63133007908 นางสาวธนภรณ สิทธิขวา

63133007909 นางสาวพัชราภรณ หสนานนท

63133007910 นางสาวสุดาภรณ เฮ�ากอก

63133007911 นางสาวนริศรา รักษาภักดี

63133007912 นายณัฐพงศ โหรากุล

63133007913 นางสาวทัดดาว จันทจร

63133007914 นางสาวอังศิมา บัวแสงใส

63133007915 นายสุกิจ ยะเชียงคํา

63133007916 นางสาวชนิสรา ทัพซ�าย

63133007917 นายอานุภาพ เทียบเพชร
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63133007918 นางสาวเกศินี เฉลิมแสน

63133007919 นางสาวเพชรลดา ศิริชัยพัฒนะ

63133007920 นางสาวประริญา โสภิณ

63133007921 นางสาวลลิตา สีหาอาจ

63133007922 นางสาวไพลิน สันโดด

63133007923 นางสาววนัสนันท ทรัพยพิพัฒนา

63133007924 นางสาวมณียา หลาบมาลา

63133007925 นางสาวปณัฐดา ลาร<องคํา

63133007926 นายณพสิษฐ ตองติดรัมย

63133007927 นางสาววิจิตรา ใจงาม

63133007928 นายธนภูมิ คําศุภประเสริฐ

63133007929 นางสาวอรชุดา สมม่ัน

63133007930 นางสาวปAยะดา แนวประเสริฐ

63133007931 นางสาวสุภาพร ฝูงหอม

63133007932 นางสาวกณิกนันต คําสงค

63133007933 นายธนกฤต เฉลิมสีมา

63133007934 นางสาวฎารารัตน วุฒิสาร

63133007935 นางสาวสุชัญญา ยนยุบล

63133007936 นางสาวหทัยชนก บุญขจร

63133007937 นายวิทวัต แก�วเหลี่ยม

63133007938 นายธเนกร ละครไชย

63133007939 นายอภิสิทธ์ิ โพธ์ิแสงดา

63133007940 นางสาวธนัสสรณ วรแสน

63133007941 นายรชต ไชยพจน

63133007942 นางสาวธารณา บุญวงศทะ

63133007943 นายสหวรรษ สุวรรณราช

63133007944 นางสาวพิกุลทอง ผิวเหลือง

63133007945 นางสาวศิริรัตน โพธ์ิศิริ

63133007946 นางสาวพรภิรมย ปPหมอก
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63133007947 นายพิชิต สมบัติสถิตย

63133007948 นางสาวภัสตราภรณ นันทสุข

63133007949 นางสาวทิพากุล บุญละคร

63133007950 นายจิรพรรษ ตันติธนากรกุล

63133007951 นางสาวชนัญธิดา พรรณะ

63133007952 นางสาวระพีพรรณ โคตมุงคุณ

63133007953 นางสาววันวิสา ชมภูวิเศษ

63133007954 นางสาวสุภาพร สายชัยภูมิ

63133007955 นางสาวกิตติยาพร ศิริจันทร

63133007956 นายอภิสิทธ์ิ ภักดีสุวรรณ

63133007957 นางสาวอัญเทียนทิพย บุทธิจักร

63133007958 นางสาวกรรณิการ ชัยอาจ

63133007959 นางสาวสุนิษา อระภา

63133007960 นางสาวภัทราพร คําวงษพูล

63133007961 นางสาวนวพรรษ สุนทรารักษ

63133007962 นางสาวน้ําพระทัย สุตะโท

63133007963 นางภิรมยยา จุ�ยกระโทก

63133007964 นางสาวกานตนรี ป6กกามานัง

63133007965 นางสาวสุภีรดา ภูจ<าพล

63133007966 นางสาวสิรารมย ธีวสุรวินันท

63133007967 นางสาวฐิติชญา ณ วิเชียร

63133007968 นางสาววรวรัญณ จันวิเศษ

63133007969 นางสาวพุทธชาด ถ<อสูงเนิน

63133007970 นางสาวเสาวภา ศรีวังคํา

63133007971 นายนิธิพัฒน โพชะโน

63133007972 นางสาวเฟ\YองฟHา ชาติวิเศษ

63133007973 นางสาวพรรณรัตน โถนารัตน

63133007974 นางสาวมัลลิกา ทัศดร

63133007975 นางสาวคคนางค บุญเลิศ
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63133007976 นางสาวสลาลี สีขวาพา

63133007977 นางสาวอมรณัฐ สวนไผ<

63133007978 นางสาวมัสยา ศรีหานาด

63133007979 นางสาวพจนารถ เลาหะนาคีวงศ

63133007980 นางสาวเบญจมาศ ภูนามมา

63133007981 นางสาวนิสาชล อินธิแสน

63133007982 นายชูศักด์ิ จงจัดกลาง

63133007983 นางสรัญญา เจียมภัทรานนท

63133007984 นายสมาน ชัยสุวรรณ

63133007985 นางสาวกรรณิกา รินนรา

63133007986 นายนิติทัศน วิรุณป6กษี

63133007987 นางสาวธนญา ซุยโพธ์ิน�อย

63133007988 นายธงชัย คงพิมพ

63133007989 นางสาวมณฑิฌา ดวงเวียง

63133007990 นางสาวเบ็ญจภรณ สีดี

63133007991 นางสาวอภิญญา อาจอํานวย

63133007992 นายโยธิน เรืองดี

63133007993 นางสาวอภิญญา ประดับวงษ

63133007994 นายทรงสิทธ์ิ ทาขุลี

63133007995 นายพงษนรินทร แก�วหานาม

63133007996 นางสาวมุจลินท ศรีบาลชื่น

63133007997 นางสาวณัฐติยา จันทะลุน

63133007998 นางสาวเนาวรัตน สิงหาอาจ

63133007999 นางสาวสิริพร พะโยโค

63133008000 นางสาวจันทรเพ็ญ เสน<หพูด

63133008001 นายชลภัคร ไชยลังกา

63133008002 นางสาวปรียาพร ท�าวน�อย

63133008003 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ บุตตะพล

63133008004 นางปพิชชญา แจวจันทึก
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63133008005 นางสาวสุวิภา พันธุระ

63133008006 นางสาวมลเทียน หมวดสุคนธ

63133008007 นางสาวธัญญลักษณ พรมมา

63133008008 นายเอกรัตน แอแดง

63133008009 นางสาวกมลวรรณ มีทอง

63133008010 นางสาวศิรินภา คําสุพรม

63133008011 นางสาวพินิจ ไพรสนธ์ิ

63133008012 นางสาวดวงกมล อุปลีพันธุ

63133008013 นางสาวเมวิกา ประสันแพงศรี

63133008014 นายธีระพงษ ขันอาษา

63133008015 นายปAยภัทร จิตรากุล

63133008016 นางสาวหงษลัดดา ลีหล�าน�อย

63133008017 นางสาวอาริษา แสงไชย

63133008018 นางสาวอวิษา บุญเฮียง

63133008019 นางสาวศศิวิมล สรรพสมบัติ

63133008020 นางสาวลลิตา ศรีกระทุม

63133008021 นายสิทธิพงษ ศรีเทพ

63133008022 นางสาวชิดชนก โสมาสุข

63133008023 นายนิธิภพ ภูโทถํ้า

63133008024 นางสาวพิมพอัปสร พนมคํา

63133008025 นางสาวธีมาพร ทองคํา

63133008026 นางสาวอภิชญา ชุมนา

63133008027 นายวรพันธุ ใสโพธ์ิ

63133008028 นางสาวสุธีรา นาหัวนิล

63133008029 นายปฏิภัทธ หาญพล

63133008030 นางสาวเบญจมาศ นามวงษา

63133008031 นางสาวภัทราพร เม�ามีศรี

63133008032 นางสาวนิตยา สีไหม

63133008033 นางสาวมุทิตา นะตะ
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63133008034 นางสาวจิตติยา ทุมทา

63133008035 นางสาวผาติกาญจน แก�วไธสง

63133008036 นางสาวอัจฉรา ทีตอ

63133008037 นางสาวภรณมิน โสภาพล

63133008038 นางสาววารุลี แสนสนอง

63133008039 นายภานุพงค พรรษา

63133008040 นางสาวดวงใจ ปAYนเจริญ

63133008041 นางสาวขวัญฤทัย ชาวเขา

63133008042 นางสาวระรินธร เหนือบุตดา

63133008043 นางสาวเอมมิกา คําด�วง

63133008044 นางสาวมณีรัตน คําย�อย

63133008045 นายสุริยา สมนึก

63133008046 นางสาวนิตยา สิงหาอาจ

63133008047 นายณิชกุล วิมาลรัมย

63133008048 นางสาวขนิษฐา เปลี่ยนผึ้ง

63133008049 นางสาววิลัยวรรณ คําสมจิตร

63133008050 นางสุภาวดี แสนมนตรี

63133008051 นายวีระยุทธ ทวยดี

63133008052 นายอิสระ ดีมาก

63133008053 นางสาวธัญวรัตน สําราญรมย

63133008054 นางสาวกัลยา ปะริปุณณะ

63133008055 นางสาวกนกวรรณ ศรีหวัง

63133008056 นายนนทวัฒน ยศบุตร

63133008057 นางสาวนฤมล วงคละคร

63133008058 นางสาวสุภาวดี หนูช<วย

63133008059 นายปรเมศวร ยอดแก�ว

63133008060 นางสาวกมลชนก โรมจันทร

63133008061 นางสาวกฤษณาพร สุวรรณสม

63133008062 นางสาวแพรวพรรณ แสวงชัย
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63133008063 นางสาวศศิวิมล คําพิระ

63133008064 นางสาวสิริปรียา กันตะปPติ

63133008065 นางสาวมาสสุดา พระโพธ์ิ

63133008066 นางสาวสุธาทิพย อันหนองกุง

63133008067 นายภาคภูมิ ประสาระวัน

63133008068 นางสาวยุพาภรณ ทิพนัส

63133008069 นางสาวกนกวรรณ ยอดเพชร

63133008070 นางวิภาดา ทองสน

63133008071 นายเกียรติศักด์ิ สินทร

63133008072 นางสาวอริตา ไปณรงค

63133008073 นางสาวณัฐมล เสนานนท

63133008074 นางสาวนิภาพร สุป6ชชา

63133008075 นายฤทธิชัย อุดม

63133008076 นางสาวฉัตรชฎาพร โพยนอก

63133008077 นายรัชตพงษ ขุนไชย

63133008078 นางสาวบุษยารัชน ภักดีรักษ

63133008079 นางสาวจุฑามาศ ชารี

63133008080 นางสาวนิศจยา ศรีลับซ�าย

63133008081 นายยลศักด์ิ ศรีอุดร

63133008082 นายเจนวิทย นุศรีอัน

63133008083 นางสาวภัทรวดี นิลคุณ

63133008084 นางสาวยุพา เดชพละ

63133008085 นางสาววรางคกร โพระกุ

63133008086 นายดัตกร ภูภิรมย

63133008087 นายเว-สันดร การะพิมพ

63133008088 นายกิตติภพ แก�วไทย

63133008089 นายคงกริช ชาญสูงเนิน

63133008090 นายวรพล ภาคแก�ว

63133008091 นางสาวมณีกานต คํามุงคุณ
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63133008092 นางสาววิศัลยา ภูจ<าพล

63133008093 นายวิทพงษ สีสุนาม

63133008094 นางสมปมน ไชยสงค

63133008095 นางสาวกนกกร ได�เกียรติ

63133008096 นางสาวสุภาพร ลุนบ�านผือ

63133008097 นางสาวจิดาภา ผาปริญญา

63133008098 นายจักรกฤษณ แก<นหามูล

63133008099 นางสาวสิรินภา บัวทรัพย

63133008100 นายชูศักด์ิ มาณะ

63133008101 นางสาวธัญวรัตน จอมทรักษ

63133008102 นางสาวสุมาลี มณีฉาย

63133008103 นางสาวสุกัญญา นารีกุล

63133008104 นางสาวกัณภิรมณ พันเดช

63133008105 นางสาวธารินทร ชมภูพื้น

63133008106 นายนัทธพงศ ดลประสิทธ์ิ

63133008107 นางสาวพิชามญชุ ศรีกงพลี

63133008108 นางสาววริยา จันทะรังษ

63133008109 นางสาวภัทรสุดา ชาวงษ

63133008110 นางสาวรัตนาภรณ หอมทอง

63133008111 นางสาวกัญชลิกา กุดตุ�ม

63133008112 นางสาวกรกนก สินธุเทา

63133008113 นายวุฒิชัย วงศคํานนท

63133008114 นางสาวฐิตินันท ยมนา

63133008115 นายวุฒิชัย บุตรพรม

63133008116 นางสาวภัทรนรินทร สุวรรณขาวอ<อน

63133008117 นางสาวธัญญลักษณ ไมตรีแพน

63133008118 นายอภิสิทธ์ิ จิตตานุสาสน

63133008119 นายสุวิทย คงโพธ์ิน�อย

63133008120 นางสาววรวรรณ เเสนก่ิว
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63133008121 นางสาวจิราภรณ นามมงคล

63133008122 นางสาวณิชกุล เเสนมา

63133008123 นางสาวมยุรา ศิลาพล

63133008124 นางสาวกนกวรรณ โฆษิตพิมานเวช

63133008125 นางสาววราภรณ ไวกล�า

63133008126 นายพุฒิพงศ พูลเพ่ิม

63133008127 นางสาววราภรณ สมรอด

63133008128 นางสาวภัทราพร ศิริธรรมจักร

63133008129 นางสาวจิราพิชญ ประนัดทา

63133008130 นางสาวบรรณฑรวรรณ จันทรโสม

63133008131 นางสาวภัทรพร กุลวงษ

63133008132 นางสาวดารารัต นันสิทธ์ิ

63133008133 นายอดิษร เทียนยุธ

63133008134 นายศิวกร สุขเพ่ิม

63133008135 นางสาวอริญญา สุพรรณดี

63133008136 นางสาวเสาวภา มาปHอง

63133008137 นางสาวณรัตนนันท เมืองจันทร

63133008138 นางสาวสุดธิดา โพธิสาร

63133008139 นางสาวอัณตรา แข็งขันธ

63133008140 นางสาวธนัชพร ภูมณี

63133008141 นางสาวจิราภรณ หว<างแสง

63133008142 นางสาวปรัศนียากรณ กะตุดทอง

63133008143 นางสาวสุภัทรา ปราณีสอน

63133008144 นายนนทวัฒน ป6จฉิมา

63133008145 นายพีรพัฒน เบ�ามงคล

63133008146 นางสาวสาริกา ตันมา

63133008147 นางสาวพิชชาภา สุดถา

63133008148 นางสาวสุวนัน ไพรจิตร

63133008149 นายทัศพร เครือศรี
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63133008150 นางสาวปลายธันวา ศรีพลเงิน

63133008151 นายชยากร ฟHาคะนอง

63133008152 สิบเอกธีรภัทร เก้ือกูล

63133008153 นายณภัทรศณันท คําเรืองศรี

63133008154 นางสาวภาวิณี โพธ์ิสุดตา

63133008155 นายจักรกริช สังขเจริญสุข

63133008156 นายศักด์ิชัย จันสีดา

63133008157 นายภาสกร เล<หภูเขียว

63133008158 นายจักรพันธ จะเรียมพันธ

63133008159 นางสาวภารดา เทพบุญยืน

63133008160 นางสาวเบญจมาศ ดอนชมภู

63133008161 นางอรทัย สวัสด์ินาที

63133008162 นายธีรพัฒน อุทธกรี

63133008163 นายภาณุพงศ โคตรศรีวงษ

63133008164 นางสาวรัตติยาพร ภูมิพิพัฒน

63133008165 นางสาวจิราพร อ<อนสมัย

63133008166 นางสาวกนกอร สุขไสย

63133008167 นางสาวพัชราภรณ แซ<ตัง

63133008168 นายธนานนท ส<งสกุลวงศ

63133008169 นางสาวณัฐณิชา ชมภูทอง

63133008170 นายกิตติณัฏฐ ไปรเวทย

63133008171 นางสาวอัญทิชา นุรา

63133008172 นางสาวรัชนี จันทรโฮม

63133008173 นายวรากร เศรษฐกุลอนันต

63133008174 นางสาวดวงฤทัย มาศรี

63133008175 นางสาววิภาวรรณ อาบสุวรรณ

63133008176 นางสาวสุดารัตน แน<นอุดร

63133008177 นางสาวประวีณา ปะริวันตา

63133008178 นายชัยวัฒน ลีลาศ
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63133008179 นางสาวเพ็ญนภา ถ่ินตองโขบ

63133008180 นางสาวกัญญาพัชร พงษเหล<าง้ิว

63133008181 นางสาวปราศิยฉัตร บุญจวง

63133008182 นายสิทธิศักด์ิ ทัพบุญมี

63133008183 นางสาวก่ิงพยอม ค�อมสิงห

63133008184 นางสาวกิตติกาญจน โรจนรุ<งวงศ

63133008185 นางสาวรุ<งฤดี โพธ์ิโน

63133008186 นางสาวสุภาวิณี เกิดอุบล

63133008187 นางสาวณัฐิตา โค�งนอก

63133008188 นางสาวภัทราวดี ทิพรักษ

63133008189 นางสาวชลธิชา อุ<นเจริญ

63133008190 นายพัชรพล พูลเพ่ิม

63133008191 นางสาวสิริรัตน เขิมขันธ

63133008192 นายนราธิป มาลาพร

63133008193 นางสาววิไลพร บุญป6ญญา

63133008194 นางสาวสกุลกาญณ หม่ันมี

63133008195 นายกฤษกร ทวีลาภ

63133008196 นางสาวศุภธิดา นาถมทอง

63133008197 นางสาวณัฐวรรณ มานะดี

63133008198 นางสาวภัทรวดี แก�วพวง

63133008199 นางวารุณี กิติมังกร

63133008200 นางสาววิริยา พิชัย

63133008201 นายตะวัน คําสมศรี

63133008202 นายสุรเชษฐ สวนจันทร

63133008203 นางสาวศิริพร สุขภูวงค

63133008204 นายพงศธร วงศาสุข

63133008205 นางสาวนภาพร สอนสุทธ์ิ

63133008206 นายณัฐวรรธน เกาะแก�ง

63133008207 นางสาวธาริณี ศรีอนงค
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63133008208 นายพีรจิรายุ สนั่นเครื่อง

63133008209 นายวันเฉลิม ภูคําศักด์ิ

63133008210 นายกีรติภูมิ บุ<งนาแซง

63133008211 นางสาวกัญญรัตน ไชยธรรม

63133008212 นางสาวอารียา เพ็งคําภู

63133008213 นางสาวอรทัย ดลเอี่ยม

63133008214 นางสาวอุษณีย ชัยสิทธ์ิ

63133008215 นางสาวจุฑามาศ เนื่องชมภู

63133008216 นางสาวทิราภรณ ธรรมเจริญ

63133008217 นางสาวชยาภรณ บรรโสภา

63133008218 นางสาวกวิสรา รักษคิด

63133008219 นางสาวมณีกุล ฝKายสุน

63133008220 นางสาวธัญลักษณ ชินฤทธ์ิ

63133008221 นายเกริกวิทย พลซ่ือ

63133008222 นายศุภวิชญ วงศวิริยะชัย

63133008223 นางสาววนิดา ชาลีสมบัติ

63133008224 นางสาวสรัญญา กรมขันธ

63133008225 นางสาววัชรี แก�วน�อย

63133008226 นายสุวัฒนชัย ศรีสารคาม

63133008227 นายพิจิต ปHองทอง

63133008228 นายเศรษฐวัฒน เหล<าศรีชัย

63133008229 นายภาณุวิชญ แก�วทรายขาว

63133008230 นายโกเมศ จําปาบรรพ

63133008231 นายณัฎฐชัย ประคําทอง

63133008232 ว<าที่ร�อยตรีอุทอน มูลตรOีภักดี

63133008233 นางสาวเพ็ญนภา ศรีอาภรณ

63133008234 นางสาวมินตรา โคสขึง

63133008235 นายอาลักษณ อาแว

63133008236 นางสาวศิริพร เงาะเศษ
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63133008237 นางสาวผกามาศ การัมย

63133008238 นายธนานพ นารีนุช

63133008239 นางสาวพีรินทร รัตนบุตร

63133008240 นายธนพล ชาวชุมนุม

63133008241 นางสาวชนัญญา ศรีโนนทอง

63133008242 นางสาวผกามาส สีลาเกตุ

63133008243 นายกฤตยชญ เจริญรักษ

63133008244 นางสาวอารยา นนทะโคตร

63133008245 นางสาวชญาภรณ ภูงามเงิน

63133008246 นายสุรพงษ ถาบุตร

63133008247 นายวงศปรเมศวร วิริยะพงศเมธาวี

63133008248 นางสาวกนกกาญจน วงษชาดี

63133008249 นางสาวนงนุช สว<างชุม

63133008250 นางสาวฉัตรชญา โถชารี

63133008251 นางสาวอรนุช อินานันท

63133008252 นางสาวกัญยาณี นีนันทะรักษ

63133008253 นางสาวรัชนีกร อนุศาสตรชน

63133008254 นางสาวณัฐริกา ลําภา

63133008255 นางสาวทิวาวรรณ ใจเมตตา

63133008256 นางสาวรจนา สุ<มมาตย

63133008257 นางสาวนัฐติยา เนียมชัยภูมิ

63133008258 นางสาวจิรารัตน ทอนฮามแก�ว

63133008259 นางสาวนันทนภัส จันทรทอง

63133008260 นางสาวนิศาชล เคนกุดรัง

63133008261 นางสาวนวพรรณ สมบัติโพธ์ิ

63133008262 นายอนุทิน แสงศรีเรือง

63133008263 นายบารมี จริตน�อม

63133008264 นายอรรถพล โคตมูล

63133008265 นางสาวสมฤทัย โนนติวาล
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63133008266 นายรัญชน พุทธพงศวิไล

63133008267 นายพันธกานต อุต�น

63133008268 นางสาวเพ็ญนภา สอนเกตุ

63133008269 นางสาววรรณภา นาเมืองรักษ

63133008270 นางสาวนัฐกานต วุทธิพงษปรีชา

63133008271 นางสาวนัยนา เจริญนนท

63133008272 นางสาวชลิตา แก�วจรูญ

63133008273 นางสาวธดากรณ ทัพโคตร

63133008274 นายวัชระ แสงสุวรรณ

63133008275 นางสาวภิรญา ศิวพุฒิพร

63133008276 นายปกครอง ยาสิงหทอง

63133008277 นางสาวภัณฑิรา วรรณสุนทร

63133008278 นางสาววรินยา ลาภา

63133008279 นางสาวศศิธร เจิมทอง

63133008280 นางสาวภูริชญา ภูมิเศษ

63133008281 นางสาวศรัญยา ภิรมยกิจ

63133008282 นางสาวศรัญญา บัวบุญ

63133008283 นางสาวสุรีสาย ลาสุนนท

63133008284 นายสุรชาติ กางเกตุ

63133008285 นางกัญญณัชชาชนก รัตนพร

63133008286 นายจักรพงษ จิตจักร

63133008287 นายธนวิชญ สุดงูเหลือม

63133008288 นางสาวบุญชณัฏฐา หาผลดี

63133008289 นายศักด์ิดาวัฒน อุปมัย

63133008290 นายณัฐพงษ สุขโข

63133008291 นางสาวทัศวัล อัคคะ

63133008292 นางสาวศิวะพร ภูเงินเหรียญ

63133008293 นางสาวมณทกานต หีบแก�ว

63133008294 นางสาวกาญจนา อุดมพร
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63133008295 นายอานนท นาคะเมฆ

63133008296 นายสุขสม อุณาสิงห

63133008297 นางสาวอาทิตา ทองเจริญ

63133008298 นายสมพร กุลทอง

63133008299 นายพายุพงษ ย่ังยืน

63133008300 นายหัสดิน คําศรีสุข

63133008301 นางสาวฟาริดา สถิตยม่ัน

63133008302 นางสาวพิมพชนก อุทาภักดี

63133008303 นายอนันดา วิเศษชู

63133008304 นางสาวอินธุอร แสงสุรินทร

63133008305 นางสาวธาราทิพย สีจันดี

63133008306 นางสาวชรินดา ไตรทิพย

63133008307 นางสาวกษิด์ิรา มาเวียง

63133008308 นายพิทักษ เดชโภคาทรัพย

63133008309 นายภูวนาท คํามุงคุณ

63133008310 นางสาวจุฑารัตน มะลัยจันทร

63133008311 ว<าที่ร�อยตรีนธวัฒน อะทะโน

63133008312 นายชิษณุพงศ คามวัลย

63133008313 นางสาวเสาวลักษณ เทียงคาม

63133008314 นายชนะชัย ศรีคําวรรณ

63133008315 นายอาทิตย กุณราช

63133008316 นางสาวญาณภา บุ�งจันทร

63133008317 นางสาวโชติกา ราชสุวอ

63133008318 นายพิทักษ สายสุด

63133008319 นายชัยยุทธ จูมจี

63133008320 นายวันชัย แสงสว<าง

63133008321 นางสาวมลิวัลย ภูบุญปลูก

63133008322 นางสาวทิพยเกษร ชาลีเอ<น

63133008323 นางสาวปรียาภรณ แก�วกัญญา
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63133008324 นางสาวณัฐฐาพร บําเรอ

63133008325 นางสาวรัตนากร เฉลิมจาน

63133008326 นางสาวอรนิชา ธนวัฒนลีรฉัตร

63133008327 นางสาวกมลชนก นิลพันธ

63133008328 นายวิสิทธ์ิ อนุเวช

63133008329 นางสาววรรณวิภา ประจุดทะสังข

63133008330 นางสาวภรทิภา บุญสมบัติ

63133008331 นางสาวเมธิรา มุลพรม

63133008332 นายมานพ พิลาโท

63133008333 นางสาววนิดา พันธเพชร

63133008334 นายณัฐวุฒิ เจริญเชื้อ

63133008335 นางสาวทัศนีย ภูลอยดง

63133008336 นางสาวพิลภัทร จุลคําภา

63133008337 นายศิวะกานต สิมมาหลวง

63133008338 นางสาวนิลาวัลย ถ่ินจันดา

63133008339 นางสาวธัญพิชชา ตรีทศ

63133008340 นายวาณิช บุญมานาง

63133008341 นายเดชาวัต สมสร�อย

63133008342 นางสาวอลิษา กาสี

63133008343 นางสาวเฉลิมศรี จันทรลุน

63133008344 นางสาวศิOริขวัญ กองอําไพ

63133008345 นางสาวจุฑาพิชญ สินชัย

63133008346 นายอภิสิทธ์ิ บุญวิเศษ

63133008347 นายพัฒนชานนท สว<างดี

63133008348 นายเชาวพงษ มูลศรีติ

63133008349 นางสาวณัฏฐกานต เส

63133008350 นางสาวเพลินทิพย สีผา

63133008351 นางสาววิราศิณี ศรีลาชม

63133008352 นางสาวนฤมล ด�วงผา

หน�า 288 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133008353 นายสุคิด อักษรศิริ

63133008354 นางสาวเฟ\YองฟHา ดาวพิริยะกิจ

63133008355 นางสาววราภรณ จีนหลง

63133008356 นางสาวณภัสสร เจนสาริกรณ

63133008357 นางสาวฉัตรฤดี ประทุมมา

63133008358 นางสาวภัทราภรณ สุดสะอาด

63133008359 นางสาวศศิประภา บุตมะ

63133008360 นางสาวคัทลียา ลาศรีทัศน

63133008361 นางสาวสุภิชญาพร ถากันหา

63133008362 นางสาวพิณนิกร แสงทุย

63133008363 นางสาวณัฐวรรณ ไชยธงรัตน

63133008364 นางสาวดวงใจ ดุระยับ

63133008365 นายธนโรจน ศรีชา

63133008366 นายสุรศักด์ิ แก�วโมลี

63133008367 นางสาวใกล�รุ<ง สุชล

63133008368 นางสาวสุปราณี เรืองช<อ

63133008369 นางสาวสุปรีญา แก�วกู<

63133008370 นางสาวอัญธิกา ปาโท

63133008371 นางสาวณัฐพร โชติบุญ

63133008372 นางสาวณัฐชนา ผ<านศรีมหามาศ

63133008373 นายฤทธิพล รัตนพาณิชย

63133008374 นางสาวนิสาชล หลวงราชา

63133008375 นางสาวประภาศรี ปAยวรานนท

63133008376 นางสาววรินทรทิพย บุญนาน

63133008377 นางสาวศรวณีย ขาวสะอาด

63133008378 นายทักษิณ สมสอง

63133008379 นางสาวจีรภัทร นามป6Yน

63133008380 นางสาววฎิลดา รัตนทิพย

63133008381 นางสาวสิทราสิณี โกมุทธพงษ
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63133008382 นายสุรพันธ ชินบาล

63133008383 นางสาวสุมินตรา อารียเอื้อ

63133008384 นางสาวศิริลักษณ เนตรพรม

63133008385 นางสาวม่ิงขวัญ เพียรใหม<

63133008386 นางสาวลักขณา วงเทพา

63133008387 นางสาวชุติมา โพธินาม

63133008388 นางสาวชญานิษฐ นูชิต

63133008389 นายวิฑูรย ใหม<คามิ

63133008390 นางสาวโสภิดา จันทรหอม

63133008391 นายณัฐดนัย สีตามาตย

63133008392 นางศุภลักษณ ท�องถ่ิน

63133008393 นางสาวอิสรียกาณค แอมประชา

63133008394 นางสาวธนาพร สิงหการ

63133008395 นางสาววิภาดา จําปาทอง

63133008396 นายณัฐพล กองพา

63133008397 นางสาวชลธิชา คํานวน

63133008398 นางสาววรภัทรา ศรีบุตตะ

63133008399 นายทศพล ภาแกดํา

63133008400 นางสาวอารีรัตน คนซ่ือ

63133008401 นายกิตติศักด์ิ ภูมิมาลา

63133008402 นายเสถียร พันทุม

63133008403 นางสาวรัตนติยา ไวทํา

63133008404 นางสาวมณฑิรา มูลศรี

63133008405 นางสาวบุษบา วงคเสนา

63133008406 นางสาวมาลัยวรรณ ศรีวิพัฒน

63133008407 นางสาวณัฐณิชา นังตะลา

63133008408 นายณัฐวุฒิ บุญโกฏิ

63133008409 นางสาวสังเวียน ขําเจริญพร

63133008410 นายวินัย กมลเลิศ
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63133008411 นางสาวปAยาภรณ หนูยอด

63133008412 นางสาวบุษรา ขันซ�าย

63133008413 นายประสาน แก�วจัตุรัส

63133008414 นายอนุสรณ อ<อนอุทัย

63133008415 นางสาวอารียา ชมเชย

63133008416 นายไกรสร รัตนวงศ

63133008417 นางสาววรรณกร งอกลาภ

63133008418 นายจาตุรนต โพธ์ิขาว

63133008419 นายสามารถ ภูครองหิน

63133008420 นายปฏิพัทธ ศรีสวัสด์ินุกุล

63133008421 นายบุญยฤทธ์ิ กองเงิน

63133008422 นางสาวจุฬาณี จันทร

63133008423 นายอุดมชัย คงเกษม

63133008424 นางสาวจุฑามาศ วรวงศ

63133008425 นางสาววรนุช ปราบพินาศ

63133008426 นางสาวปAยนาถ เสถียรขันธ

63133008427 นางสาวนิธิพร สารวงษ

63133008428 นางสาวชลธิชา สวาทวงศ

63133008429 นายกิตติพศ อติชาติ

63133008430 นายธุวานนท ไชยแสง

63133008431 นายธัญญพัฒน สารผล

63133008432 นางสาววรรณศิริ แก�วบ�านเหล<า

63133008433 นางสาวเพ็ญประภา ทองสิมมา

63133008434 นายพันธกานต พุฒเขียว

63133008435 นางสาวเสาวรักษ แทนจํารัส

63133008436 นายสมทรง หอมทอง

63133008437 นายศักด์ิสิทธ์ิ วรวัตร

63133008438 นางสาวเฌอฟHา ป6กโคทะกัง

63133008439 นางสาวศุภัทตรา กุดกัญญา
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63133008440 นางสาวภัทราวรินทร กลางสาทร

63133008441 นายปริญญา สิลาพัฒน

63133008442 นายวรวัชร วรรณสุทธ์ิ

63133008443 นายธีระชัย ทองเหลือ

63133008444 นายป6ณณธร ป6ญญสุทธ์ิ

63133008445 นางสาวศิริภา พิมดี

63133008446 นายพงษพินิจ พินิจลึก

63133008447 นางสาวธนินธร เด<นวัฒนา

63133008448 นางสาวจิราวรรณ ผองแก�ว

63133008449 นางสาวหทัยชนก ศรีษะย

63133008450 นางสาวรัตนธาพร เสมียนชัย

63133008451 นางสาววีรยา ขําคม

63133008452 นายศุภศิต วุฒิตะสาร

63133008453 นางสาวรัตนากร พรสุวรรณ

63133008454 นางสาวป6ทมา เม�าพิมพา

63133008455 นางสาวสุพัตรา น�อยหลุบเลา

63133008456 นายพงศกร ชุมธีรรัตน

63133008457 นางขวัญตระกูล ศรีจวน

63133008458 นายณัฐวีกาญจ ชูสาย

63133008459 นางสาวศรัญญา นะระแสน

63133008460 นางสาวปาริกา โอชารส

63133008461 นางสาวศิศฌา แสนบุญศิริ

63133008462 นางสาวดวงหทัย สุระเสน

63133008463 นางสาวสุภัทรษร ทับศรี

63133008464 นางสาวหัทยา อินทรธรรมา

63133008465 นางสาวกาญจนา สุภาพ

63133008466 นายฉัตรณรงค นามสงคราม

63133008467 นายวัชระ บุญเลิศ

63133008468 นางสาวสุชาวลี นารี
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63133008469 นางสาวชนกนันท ตุลาพันธ

63133008470 นางสาวมินตรา อุดทัง

63133008471 นางสาวศิรดา บุญมาก

63133008472 นางสาวปาณิสรา โนนศรีเมือง

63133008473 นางสาวอรุณวรรณ นันดี

63133008474 นายวสิษฐ ไชยคําม่ิง

63133008475 นางสาวณัฐวิภา บูขุนทด

63133008476 นายพงศเพชร เดชรักษา

63133008477 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณเลิศ

63133008478 นางสาวอัจฉรา ใสประจํา

63133008479 นายศราวุฒิ แช<มชื่น

63133008480 นายคณพศ แต<งเมือง

63133008481 นายพงศธรณ ขาวไชยมหา

63133008482 นางสาวซารีน<า นาทองรัตน

63133008483 นางสาวนิตยา ศิริเกตุ

63133008484 นางสาวมนชิตา พลเสน

63133008485 นายสุวรรณภูมิ โตลําลํา

63133008486 นางสาวนัตยา รุ<งรังษี

63133008487 นางสาวถิรดา สายยศ

63133008488 นางสาวศุภนิดา ภูสนิท

63133008489 นายวิฑูรย อินทํา

63133008490 นางสาวพิชาริกา เวชกามา

63133008491 นางสาวศิริภร ภูมิภาค

63133008492 นางสาวคณิตา โขขุณี

63133008493 นายเจษฏา พลชัยโย

63133008494 นายสหรัฐ กระจงกลาง

63133008495 นางสาวพุทธพิมพ พิมพจันทร

63133008496 นายนัฐพล บัวละคร

63133008497 นางสาวศิรินัน เตคําหันต
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63133008498 นางสาวกัลยาณี สวัสด์ิ

63133008499 นางสาวมาริษา นารี

63133008500 นางสาวสุภาภรณ แก�วพา

63133008501 นายภาณุพงศ ชัยศร

63133008502 นางสาววราภรณ บริรักษ

63133008503 นางสาวเอมอร สมเพ็ชร

63133008504 นางสาวรุจิรา เต<านวน

63133008505 นางสาวเกตุวลีพร ใจมา

63133008506 นายกมลศิลปM สอนสุภาพ

63133008507 นายประพันธ มาบิดา

63133008508 นางพัชราภรณ ทีภูเขียว

63133008509 นางสาวพรสุดา มาหนองแซง

63133008510 นางสาวรุ<งนภา เชื้อทอง

63133008511 นางสาวพรรณธิมา คํายุทา

63133008512 นางสาวเกศกมล ทินเพ็ง

63133008513 นายอานุภาพ ขาวกุญชร

63133008514 นางสาวเนตรนภา สุกเมือง

63133008515 นางสาวกัลยาณี หงสวิลัย

63133008516 นางสาวมัลลิกา ไทยศิลา

63133008517 นางสาวเอมอร สิมเขียว

63133008518 นางสาวเปมิกา หม่ืนระยาภักดี

63133008519 นางสาวศิริพร ขุนน�อย

63133008520 นางสาวนุ<น สมสมร

63133008521 นางสาวชมพูนุช คําอ<อน

63133008522 นางสาวสินีนาถ กรรณิกา

63133008523 นางสาวศิริรัตน เพียงกอง

63133008524 นางสาวอรอุมา หิรัญเขว�า

63133008525 นางสาวจุฑามาศ วงสุวรรณ

63133008526 นางสาวพรรณพัฒน ผาอินทร
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63133008527 นางสาวสุจิตรา ห<อยไธสง

63133008528 นางสาวสุดารัตน ดวงลีดี

63133008529 นางสาวกัญชพร สุวรรณศักด์ิ

63133008530 นางสาววรานันทน วิมลสุข

63133008531 นางสาวสุนันทา ลาบบุญ

63133008532 นางสาวจริยา แสงมะโน

63133008533 นางจิราพร สว<างชุม

63133008534 นางสาวดารุณี อินอุ<นโชติ

63133008535 นางสาวพรรณวิภา ไชยรัมย

63133008536 นางสาวคัคนนันท วงศผักเบี้ย

63133008537 นางสาวจิราพร ศรีปHองหล�า

63133008538 นางสาวจารุวรรณ สูรยสิมาพงษ

63133008539 นางสาวสุรีรัตน หินนาง

63133008540 นางสาวจารวี ธานเพ่ิม

63133008541 นางสาวจิตลัดดา นามบุญลา

63133008542 นางสาวเกศราพรรณ จุลสม

63133008543 นางสาวรุ�งทิวา ภักมี

63133008544 นางสาวกนกวรรณ ปะวะโน

63133008545 นางสาวศิวาพร ทองแย�ม

63133008546 นางสาวมลิสา สีเล

63133008547 นายเชษฐา วิไธสง

63133008548 นางสาวปภัสรา มาตยแก�ว

63133008549 นางสาวศิริรัตน จรศรชัย

63133008550 นางสาวพรศิริ สุระพล

63133008551 นางสาวมลวดี สุวรรณไตรย

63133008552 นางสาวสุวิศา ไพศาลธรรม

63133008553 นางสาวจุฑามาศ มูลมณี

63133008554 นางสาวพัชรา วาสอนใจ

63133008555 นางสาวสุพนิตรา ฤทธี
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63133008556 นางสาวหัทยา อุปแก�ว

63133008557 นางสาวมัลลิกา แOฮดหม่ัน

63133008558 นางสาวณัฐสุดา นาชัยเลิศ

63133008559 นางสาวเบญญา สวัสดิภาพ

63133008560 นางสาวจุรีมาศ นวลไธสง

63133008561 นางสาวปวีณา ชินเนหันหา

63133008562 นางสาวรุ<งรัตนวดีภรณ มนัสสา

63133008563 นางสาวศศิธร เมฆวัน

63133008564 นางสาวสุกัญญา ยอดสง<า

63133008565 นางสาวอรณี จันทรร�อยเอ็ด

63133008566 นางสาวสุธิตา ศรีโสภา

63133008567 นางสาวลักษมล ทวีโชติ

63133008568 นางสาวนงลักษณ เพ็งป6ญจ<า

63133008569 นางสาวทิพยอรทัย จันลาชัย

63133008570 นางสาวชนนิกานต บุญโนนยาง

63133008571 นายสิริชัย พรมโสภา

63133008572 นางสาวศุมลญา ถิตยวิลาศ

63133008573 นางสาวชยปภา จันทรบัว

63133008574 นางสาวธิติพร เนตรรังษี

63133008575 นางสาวกมลธิดา มะลิต�น

63133008576 นายคาบอย ทาปลัด

63133008577 นางสาวภัชราพร คําโอ

63133008578 นายอุกฤษ บุบผาโต

63133008579 นางสาวชลธิชา พลเย่ียม

63133008580 นายณัฐภัทร ฤทธิศักด์ิ

63133008581 นางสาวบุญมี บัวศรี

63133008582 นางสาวเกวลี โปสปรีชากุล

63133008583 นายณัฐกานต กาญจนะ

63133008584 นางสาวกรณิการ กองแพง
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63133008585 นางสาวภัสราภรณ ทองภูธรณ

63133008586 นางสาวชฎาพร แจ�งหาญ

63133008587 นางสาวธิติพร สินป6กษา

63133008588 นายเอกสิทธ์ิ ทามแก�ว

63133008589 นางสาวณัฏฐณิชา ขุนวิจิตร

63133008590 นายทรงวุฒิ เรืองศรี

63133008591 นางสาวภัทราพร สุนทรรส

63133008592 นางสาวบุษกร แก�วบ<อ

63133008593 นายยุทธจักร ชาวกะมุด

63133008594 นางสาวป6ทมา ป6ดถามัง

63133008595 นายปรีชา รามสีดา

63133008596 นางสาวสุกัญญา ศิริโสม

63133008597 นายณรงคกรณ ป6ญญาวงค

63133008598 นางสาวจริยาภรณ บัวสด

63133008599 นางสาวรัศมี โสภารักษ

63133008600 นางสาวนพมาศ วุฒิ

63133008601 นางสาวสุพิชญา สุขโข

63133008602 นางสาวนิษฐา จันทรเทพ

63133008603 นางสาวสุพัชญา สุ<มมาตย

63133008604 นางสาวดาริณี ภาคมฤค

63133008605 นางสาวกาญจนา สาเกตุ

63133008606 นางสาวยลดา ชํานิกลาง

63133008607 นายณัฐกิตต์ิ เพชรหม่ืนไว

63133008608 นางสาวสุกัญญา ไชยวงษ

63133008609 นางสาวฐาปนีย ด้ังดอนบม

63133008610 นายธวัชชัย นิลปะกะ

63133008611 นางสาวสิริยากร ขันรักษา

63133008612 นายวีรยุทธ ขันโยธา

63133008613 นางสาวสุมิตรา นันทะเสน
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63133008614 นางสาวสุริฉาย แสงราชา

63133008615 นายนัฐวุฒิ หาญชนะ

63133008616 นายฉัตรชัย จําพร

63133008617 นางสาวอัญชนิดา เตโช

63133008618 นางสาวจิติยาวรรณ ชุมพล

63133008619 นายอนุชิต สมคําปา

63133008620 นางสาวนภาพร วังพิกุล

63133008621 นายภาคภูมิ เจริญวัฒนากุล

63133008622 นางสาวธัญญารัตน โคตรสมบัติ

63133008623 นางสาวปณิดา เห็มสมัคร

63133008624 นายธนัชกุล ยุภานิตย

63133008625 นางสาวมุทิตา หิรัญมาลย

63133008626 นางสาวอารียา ไขกล

63133008627 นางสาวชวัลพัชร คันธารส

63133008628 นางสาวกรกนก บุญหนา

63133008629 นายธนกฤต พนาจันทร

63133008630 นางปAยวรรณ ทุหา

63133008631 นายวุฒิพงษ ปทุมวัน

63133008632 นางสาวศศิวิมล ทองไพร

63133008633 นางสาวจันทรระยา ผูกพันธ

63133008634 นายนภดล จันทรเจริญ

63133008635 นางสาวเฟ\YองฟHา ภาษาดี

63133008636 นายศุภกร แซวกระโทก

63133008637 นายศรัณยู กุลรัตน

63133008638 นายอภิชัย อ�วนวงษ

63133008639 นายณัฐกิตต์ิ ศรีหาตา

63133008640 นางสาวดวงฤทัย สาละ

63133008641 นายชนะศักด์ิ ธนะสีลังกูล

63133008642 นายศิริวุฒิ จันทเริง
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63133008643 นางสาวป6ทมพร วงคสามารถ

63133008644 นางสาวอรนุช สิงหมหาพรหม

63133008645 นางสาวปพิทสรากรณ สิงหภักดี

63133008646 นางสาวป6ณณพร ปราบ ณ ศักด์ิ

63133008647 นางสาวศิริลักษณ นนทวิศรุต

63133008648 นางสาวสิริลักษณ สอบเหล็ก

63133008649 นางสาวรัตนาพร ต<อพันธุ

63133008650 นางสาวอุลัยลักษณ ภูครองนาค

63133008651 นางสาวบุษราคัม พินิจสุริยะ

63133008652 นายณัฐพล ศรีประยูร

63133008653 นางสาวฉัตรแก�ว จันทองปาน

63133008654 นางสาววิลาสินี เครือวาคํา

63133008655 นางสาวบุษยากร ป6จอาษา

63133008656 นายประณิธาน วงชารี

63133008657 นางสาวยุภาพร รามรินทร

63133008658 นางสาวนิศากร ภูริชวรเสฏฐ

63133008659 นายต�นตระการ คําประทุม

63133008660 นางสาวศิริวรรณ เงินไทสงค

63133008661 นางสาวอรชุดา อุทัยชัย

63133008662 นายวุฒิพงษ ศุภวุฒิวัฒนา

63133008663 นางสาวกัญญาวรรณ ยุบลมล

63133008664 นางสาวเยาวภา สังฆะนาม

63133008665 นายเข่ือนเพชร สุรําไพ

63133008666 นางสาวสุดาพร แพ<งศรีสาร

63133008667 นายฐาปนพัฒน ภูเครือ

63133008668 นางสาวพนิดา กาญจนเกตุ

63133008669 นายธนาวิทย สุดสน

63133008670 นางสาวเจนจิรา ปรีดี

63133008671 นายจักรพร มาตยภูธร
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63133008672 นายศตวรรษ สระไพ

63133008673 นายเนติพงษ คําหงษา

63133008674 นางสาวศุภรา บาบุญ

63133008675 นางสาวศศิณา สงครามสี

63133008676 นางสาวภัทธรา อ<อนธรรมา

63133008677 นางสาวไอยรดา เหล<าภักดี

63133008678 นายฐปนนท นาสมวาส

63133008679 นางสาวนพวรรณ วงคสารี

63133008680 นางสาวอารีรัตน กันเจิม

63133008681 นางสาวภัสราภรณ ภูสําเภา

63133008682 นางสาวทรัพยอนันต มะโนชัย

63133008683 นางสาวปวีณา นาคประเวทย

63133008684 นางสาววิจิตรา รุ<งโรจน

63133008685 นายชินวัตร มีพูน

63133008686 นางสาววิชญภา แย�มโกสุม

63133008687 นายธนวัฒน กระบวนศรี

63133008688 นางสาวมัลลิกา พิทักษประทาน

63133008689 นางสาวณัฐณิชาช กระพันธเขียว

63133008690 นางสาววันวิสาข รัตพลที

63133008691 นางสาวทิพากร ไชยชาติ

63133008692 นางสาวเจนจิรา ยอดชัยภูมิ

63133008693 นายศรศักด์ิ พ้ืนเกาะ

63133008694 ว<าที่ ร.ต.โยธิน ช<องงาม

63133008695 นางสาวณัฐธิดา งอนตะคุ

63133008696 นางสาวสุวิมล สรวงกุดเรือ

63133008697 นายเรือนลักษณ สะวิเวก

63133008698 นางสาวคณัสนันท โพธ์ิคํา

63133008699 นายพิทักษ ทัพโยธา

63133008700 นางสาวพัฐพศิญา ดาวเรืองรัมย
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63133008701 นางสาวนิรามัย สายโรจน

63133008702 นางสาว<พัชธิดา แสงมล

63133008703 นางสาวอภิญญารักษ ชัยวัฒนากุลกิจ

63133008704 นายกันต สกุลโพน

63133008705 นางสาววิสุดา อุทรัง

63133008706 นางสาววิภารัตน ลันไธสง

63133008707 นายภาณุมาศ ชัยกระสัง

63133008708 นายวุฒิชัย ยอดนครจง

63133008709 นางสาวเนตรนภา ขุนทอง

63133008710 นายอนุชา จันทรศรี

63133008711 นายอาชวินทร กุลรักษา

63133008712 นางสาวสาวิตรี แสนอุดม

63133008713 นายสุริยันต ถ่ินรัศมี

63133008714 นางสาววรรณรภา โพธ์ิศรี

63133008715 นางสาวศิรินาฎ ธรรมขันธ

63133008716 นางสาวสุรัดดา บุบผามะตะนัง

63133008717 นางสาวสมพร สุวรรณธาดา

63133008718 นายภานุพงศ พิมพะนิตย

63133008719 นายอาทิตย ดวงจันทรโชติ

63133008720 นายจารุพงศ เฮียงโฮม

63133008721 นางสาวภัทรพรรณ แก�วพรม

63133008722 นางสาวพิรยา ยศคําลือ

63133008723 นางสาวอภิญญา สิมลี

63133008724 นายต�นบุญ ทองดวง

63133008725 นางสาวสุดารัตน สุดาทิพย

63133008726 นางสาวศิริวัฒนา อุ<นผาง

63133008727 นายวสุรัตน ภูอังคะ

63133008728 นางสาววิภาพร เหล<าลาภ

63133008729 นางสาวจิราพร อินทเสม
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63133008730 นางสาวจิราภรณ จันทะชา

63133008731 นางสาวธิดารัตน เสียงหวาน

63133008732 นางสาวชาริสา เมฆวัน

63133008733 นายสุรชัย ภิรมยไกรพัด

63133008734 นายธนากร พันธจริต

63133008735 นางสาวณัฎฐนรี อินนอก

63133008736 นายกฤษฎา นามธิราช

63133008737 นางสาวศศิพร สุรพล

63133008738 นางสาวกิติยา สร�อยสิงห

63133008739 นางสาวชุติกาญจน ตรีเดช

63133008740 นางสาวณัฐมล ภูนีละมัย

63133008741 นางสาวชมาภา สุธงษา

63133008742 นางสาวจิดาภา ตาไข

63133008743 นางสาวรจนา สุทธิสี

63133008744 นายสุชาติ พาจันทร

63133008745 นางสาวรัชนีกร บุญนาค

63133008746 นางเกษริน ชาภูมี

63133008747 นางสาวอาทิตยา พรโสภิณ

63133008748 นางสาวศิริมาศ ขูรูรักษ

63133008749 นางสาวชนาภรณ พลราชม

63133008750 นางสาวศิริกัญญา บุญเพลิง

63133008751 นางสาวสิริยากร จันทรา

63133008752 นายศราวุฒิ เจริญโลก

63133008753 นายปรีชาพล ผึ่งไธสง

63133008754 นางสาวโสมนัสธิดา สกลหล�า

63133008755 นางสาวนันทนลิน ขวามา

63133008756 นางสาวดาราวดี อุ<นเวียง

63133008757 นายสามารถ หลงสอน

63133008758 นายณัชพัชร ประจันนวล
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63133008759 นางภัทราภรณ แสนบุดดา

63133008760 นางสาวลักษิกา กมลสัตย

63133008761 นางสาวฐาปนีย สีหาวงศ

63133008762 นายสุรเชษฐ โนนม<วง

63133008763 นางสาวณัฐพร ภูกาบเพชร

63133008764 นางสาวนัฎธภรณ มีพร

63133008765 นางสาววิสุดา โพธ์ิสาขา

63133008766 นางสาวลลิตา จันทะบับภาศรี

63133008767 นางสาวสุมิตรา พบวงคษา

63133008768 นางสาวฐานิดา ผานิ

63133008769 นางสาวสุภาวดี แขมภูเขียว

63133008770 นางอรสา พลสุภาพ

63133008771 นางสาวดวงนฤมล ศรีกล<อม

63133008772 นายนัธทวัฒน แตงทองกุล

63133008773 นางสาววารุณี ทิพประมวล

63133008774 นายประวิทย ปAYนสุวรรณ

63133008775 นางสาวประทุมพร อนันตวุฒิ

63133008776 นางสาวบรรณศร สุขุนา

63133008777 นางสาวจิรดา โพธิวร

63133008778 นางสาวรัตติยากร พลยาง

63133008779 นายอธิวัฒน เจริญตา

63133008780 นางสาวกาญจนา ก่ิงโก�

63133008781 นายอภิสิทธ์ิ เมืองรักษ

63133008782 นางสาวธนัญญา เสาศิริ

63133008783 นางสาวรัชนีกร ชาสมบัติ

63133008784 นายราชการ ลมงาม

63133008785 นายฉันทิชย มุนติเก

63133008786 นางสาวศศิชา มุมอ<อน

63133008787 นายณัฐพงศ กองขุนจันทร
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63133008788 นางสาวฝนทิพย โสดบ�ง

63133008789 นายทรงอภิสิทธ์ิ กิจเธาว

63133008790 นางสาวอภิชญา อินทวงษศรี

63133008791 นางสาวทัศนีย ศิริภูธร

63133008792 นายอนิรุตน สาระจันทร

63133008793 นายณัฐชนน สุวรรณจูฑะ

63133008794 นางสาวชนมนิภา โสภา

63133008795 นางอัจจิมา ฉิมนอก

63133008796 นายเจษฎา ตTะแปงป6น

63133008797 นางสาวพรทิพย ลายประดิษฐ

63133008798 นางสาวอนุศรา ผาลาโห

63133008799 นายทรงยศ ขันโยธา

63133008800 นางสาวศศิพิมพ ศรีสารคาม

63133008801 นางสาวพัชรีภรณ ศรีน�อย

63133008802 นายศราวุธ ศิลาโชติ

63133008803 นางสาวเมวะณี สีเหลือง

63133008804 นางสาวพัชราภรณ ทนคําดี

63133008805 นางสาวดารารัตน เรืองวิเศษ

63133008806 นายลักษมัณฑ เอกุล

63133008807 นายสุทธิกานต สุระนันท

63133008808 นางสาวบุษกร ปHองสุข

63133008809 นางสาวพัชรียา หลักคํา

63133008810 นายสุพจน ธิวะโต

63133008811 นายมฤคินทร ต้ังเพียร

63133008812 นางสาวพรวลี จํารัสกุล

63133008813 นางสาวTธัญลักษณ เปาทัน

63133008814 นายณัฐพล พันธุยาง

63133008815 นางสาวสรีวรรณ ต้ังสิริทวีทรัพย

63133008816 นายศุภกฤต จังภูเขียว
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63133008817 นางสาวกมลลักษณ ชมภูพาน

63133008818 นางสาวศิริยาภัทร ตาลสุก

63133008819 นางสาวลลิตา สวัสด์ิถาวร

63133008820 นางสาวธนัญญา อําภะวา

63133008821 นางสาวพูนสุข อ<อนบัวขาว

63133008822 นางสาวสุพรรษา พรมดวงศรี

63133008823 นายศรันย ธนรี

63133008824 นางสาวสิริลักษณ กลางสุวรรณ

63133008825 นางสาวณัฐวศา ไตรยางค

63133008826 นางสาวณัฐนิชา สุโคตร

63133008827 นายเสถียร เหล<ากอเกษ

63133008828 นางสาวโสริยา แฝดสุระ

63133008829 นายพิชญ ไกยวงศ

63133008830 นางสาวศศิกานต ดงงาม

63133008831 นางสาวเจนจิรา ทองกาล

63133008832 นางสาวกาญจนา เจริญสุข

63133008833 นางสาวฤทัยทิพย จันทรประทัด

63133008834 นางสาวอรวรรณ วงคนาม

63133008835 นางสาวพิมภาดา สุวรรณกาศ

63133008836 นางสาวมณีรัตน อัศวะศิริจินดา

63133008837 นางสาวมลภา ฐานะ

63133008838 นางสาววิลาวัณย พิทักษ

63133008839 นางสาวพิมลพรรณ แสงมณี

63133008840 นายธนวัฒน จริตรัมย

63133008841 นางสาวกุสุมา นนเพลีย

63133008842 นางสาวปาริชาติ นาไชยเงิน

63133008843 นางสาววันวิสาข ศิริสรรคพุฒิกุล

63133008844 นายสุเมธ ภูดวง

63133008845 นายพงศกร วงคษา
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63133008846 นางสาวกนกวรรณ พันธศรี

63133008847 นางสาวกนกพร แผ<นทอง

63133008848 นางสาวดรุณศิริ สําราญเนตร

63133008849 นายณรงคพจน อภิญญาภรณ

63133008850 นางสาวมินตรา ดวงมาลา

63133008851 นางสาวคชาภรณ เหล<าจันทร

63133008852 นางสาวนันทนลิน สวัสด์ิสละ

63133008853 นายสายยนต ประทุมมา

63133008854 นางสาวเกวลิน ศิริพันธ

63133008855 นางสาวกาญจนา โสน้ําเที่ยง

63133008856 นายพงษพิพัฒน สายคําต่ิง

63133008857 นางสาวพรนิภา ธิธรรมมา

63133008858 นางสาววรรณภา ขันอาษา

63133008859 นางสาววิชุดา เฉิดเจิม

63133008860 นางสาวทรรศนีย ใจม่ัน

63133008861 นางสาวอภิญญา กุศลชู

63133008862 นางสาวธัชมาศ ควรดี

63133008863 นางสาวอัจฉรา กุลาศรี

63133008864 นายมนัญชัย รัตนบุรานนท

63133008865 นางสาวกรัณฑรัตน ราษฎรเหนือ

63133008866 นายกิตติภพ เขาแก�ว

63133008867 นายอุดมศักด์ิ ผึ้งทอง

63133008868 นางสาวชนากานต ลามคาม

63133008869 นางสาวปฏิญญา ภูจําปา

63133008870 นางสาวธัญสุดา ช<อวงศ

63133008871 นางสาวสุชาดา สุวรรณไมตรี

63133008872 นางสาวจันทรจิรา สิงหน�อย

63133008873 นางสาวอ�อมดาว หงษศรี

63133008874 นายวุฒินันท อุ<นรินทร
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63133008875 นางสาวกนกวรรณ วงษโคกสูง

63133008876 นางสาวสุมิตรา พงษกระโทก

63133008877 นางสาวกาญจนา สมศรี

63133008878 นายพิพัฒน เที่ยงผดุง

63133008879 นางสาวสุทธิดา นาสมใจ

63133008880 นายป6ณณวัทร แก�วเชียงทอง

63133008881 นายภานุรุจ บุรีนอก

63133008882 นายณัฐพล กวดนอก

63133008883 นายวลัญช ชัยเพ็ง

63133008884 นายธราธิป ภักดีศรี

63133008885 นางสาวอริษา ดวงเกวียน

63133008886 นางสาวชัญญานุช พิณพงค

63133008887 นางสาวป6ทมาพร วงศเชียงยืน

63133008888 นางสาวนรมน ศรีตระบุตร

63133008889 นางสาวนันฐิยา สัตนาโค

63133008890 นางสาวนิภาภรณ เยาวสิทธ์ิ

63133008891 นายอังกูล ประชุมรักษ

63133008892 นายณัฐศิวัช เอกจิรพงศ

63133008893 นายศุภณัฐ วงษกลางชูฤทธ์ิ

63133008894 นางสาวสุกัญญา ปากดี

63133008895 นางสาวนพรัตน บุตรพรม

63133008896 นางสาววรรณิศา จําแนกนิด

63133008897 นางสาววิชุดา เครือจันทรตา

63133008898 นางสาวจุฬาภรณ ไชยแก�ว

63133008899 นางสาวพิชชาพร ผ<านเภา

63133008900 นายแสนพล คําพา

63133008901 นายทศพล ดาปะ

63133008902 นางสาววสุมดี ตรีโอษฐ

63133008903 นางสาวปารณีย รัตนพินิจ
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63133008904 ว<าที่ร�อยตรีหญิงวลัยพร ภูวงษ

63133008905 นางสาวกิติยา พลต้ือ

63133008906 นางสาววิยะดา ด�วงพิลา

63133008907 นางสาวพัชรา ศรีระเฮือง

63133008908 นางสาวสุรางคณา คมขํา

63133008909 นางสาวสุจิตรา ปHองแก�วปาน

63133008910 นางสาวธารารัตน มีชัย

63133008911 นายวรปรัชญ แนวหล�า

63133008912 นางสาวณัฐยาน ศรีรัตนเจริญชัย

63133008913 นายวุฒิไกร ระสูงเนิน

63133008914 นางสาวประกายแก�ว แก�วตา

63133008915 นางสาวพรนภา นามกอง

63133008916 นางสาวภารทอง กลางเสนา

63133008917 นางสาวจีระติกาล โสดาย่ิง

63133008918 นางสาวสุพัตรา เทพารักษ

63133008919 นางสาวรัชนูน ศรีรักษา

63133008920 นางสาวกมลพร บุญปราการ

63133008921 นายสุทัศน ภูแล<นก่ี

63133008922 นางสาวเมทิณี ไตรเสนีย

63133008923 นางสาวสุกัลญา หอมฟุHง

63133008924 นายชูชาติ มูลอินทร

63133008925 นางสาวมณีรัตน กุมภาพงษ

63133008926 นายศิริพงศ เจริญยุทธ

63133008927 นางสาวปารจรีย ศรีคง

63133008928 นายชลดรงค พันเมือง

63133008929 นางสาวสุภัทรา อุดมถ่ิน

63133008930 นายธนากร ภูครองจิตร

63133008931 นายวัฒนชัย สุนาอาจ

63133008932 นางสาวกชกร บัวทิพย

หน�า 308 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133008933 นางสาวฉัตรกมล วรภาพ

63133008934 นางสาวรสริน เทิงชน

63133008935 นางสาวปรารถนา ศรีโนนม<วง

63133008936 นางสาวภัทรภรณ โตโส

63133008937 นางสาวจีรนันท พินิจมนตรี

63133008938 นายณัฐภูมิ ศรีกุลบุตร

63133008939 นางสาวอาภรณ ภูมิรินทร

63133008940 นางสาวเพชรรัตน สีแก�ว

63133008941 นางสาวจารุพิชญา ศรีหากุล

63133008942 นายชิดชัย ชมภู

63133008943 นายสราวุธ คําเรืองศรี

63133008944 นางสาวชฎาธาร แน<นอุดร

63133008945 นายภานุวัฒน สิงหคําปHอง

63133008946 นางสาวเบญจพร อนุสรณ

63133008947 นางสาวนิภาพร ม�วนสูงเนิน

63133008948 นายรณชัย สีหาไตร

63133008949 นางสาวสุทธิดา เพ็งมอ

63133008950 นางสาวสิริหทัย มาลี

63133008951 นางสาวบุญทิวา วรรณธนศิริ

63133008952 นางสาวจิราพร มหาวงษ

63133008953 นางสาวชนกพร อุตรมาตย

63133008954 นางสาวธัญญาลักษณ ขุนคํา

63133008955 นายวันเฉลิม ศรีวัชรกุล

63133008956 นางสาวอรสา หยุ<มไธสง

63133008957 นางสาวอนุสรา สังขเสวี

63133008958 นายวรวิทย ไชยพิศ

63133008959 นางสาวอมรลักษณ อาษาสนา

63133008960 นายปรเมศวร พรมดี

63133008961 นายปAยะฉัตร ทวิวิญ
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63133008962 นางสาวธนพร โพธิลุขา

63133008963 นายธีทัต นนทะนํา

63133008964 นางสาวจิราพร พันธหนองบัว

63133008965 นายภัทรพงศ พรมมาสัง

63133008966 นางอมรรัตน สุตะโท

63133008967 นางสาวณัฐกุล อําภาไพ

63133008968 นายอนุวัฒน ข�อจักร

63133008969 นางสาวจิราพร สูงเนิน

63133008970 นางสาวนันญา คําแว<ว

63133008971 นางสาวเมธินี หมีกุละ

63133008972 นางสาวปวีณธิดา ศรีเนตร

63133008973 นางสาวศิริกานดา พลน�อย

63133008974 นางสาวสุพัตรา สัตตะวุธ

63133008975 นางสาวอารียา จันทะมาตย 

63133008976 นางสาวศศิประภา หงษศรีหม<น

63133008977 นางสาวพรวิภา ผาสกุล

63133008978 นางสาวอริสา พัวเจริญเกียรติ

63133008979 นางสาวสุทธิดา ไกรนามน

63133008980 นางสาวธิติกานต มีนาคะ

63133008981 นางสาวปานวาด อุตมอ<าง

63133008982 นางสาวดารณี อุป6ญญ

63133008983 นางสาวกฤติยาภรณ พันธุโพธ์ิ

63133008984 นางสาวอภิสรา เมืองโคตร

63133008985 นางสาวจันทรเพ็ญ แสงทิตย

63133008986 นายปAยะนัฐ นาห�วยนาค

63133008987 นางปริญญาพร อ<องจันทร

63133008988 นางสาวจิรนันท ลิขิตวาศ

63133008989 นางสาวหยาดพิรุณ จุระยา

63133008990 นางสาวนวมินทร พลเดช
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63133008991 นายปณิธิ นาก�อนทอง

63133008992 นางสาวชไมพร ศรีวิชา

63133008993 นางสาวจุฑามาศ กุลศรีโล

63133008994 นางสาวปAลันธน ฤกษรุจิพิมล

63133008995 นายคมสันต กัลยา

63133008996 นางสาวสุปรียา แก�วคําลา

63133008997 นายธนชิต ถมภิรมย

63133008998 นายกิติพงษ จันทรจํานง

63133008999 นางสาวขจีนุช ผลมาตย 

63133009000 นายพงศกร กํายาน

63133009001 นางสาวนฤมล มูลโพธ์ิ

63133009002 นายอรรถพล คําบุญ

63133009003 นายเจตดิลก ไผ<พุทธ

63133009004 นางสาวนงลักษณ ประวัติ

63133009005 นายสุทธิศักด์ิ ธรรมพล

63133009006 นางสาวศศิภา ริดสีมา

63133009007 นายกิติคุณ ซุยโพธ์ิน�อย

63133009008 นายสยามชาย เนื้อทอง

63133009009 นางสาวประกายแก�ว ผิวนอก

63133009010 นางสาวฉัตรสุดา ทองดี

63133009011 นายแผ<นดิน ศิริเมือง

63133009012 นางสาวสุนิษา แสงกล�า

63133009013 นางสาวภิเษกกาญจน ผลเรือง

63133009014 นางกันยารัตน คําภู

63133009015 นางสาวชฎาภรณ กุลแก�ว

63133009016 นางสาวสุรียพร แสนศิริ

63133009017 นางสาวธันยชนก หม่ืนใจสร�อย

63133009018 นางสาวมุทิตา ถาลี

63133009019 นายนัฐพงษ ทิพเสนา
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63133009020 นางสาวดวงกมล วงษสีดา

63133009021 นายปฏิภาณ ประทุมวัน

63133009022 นางสาววลัยลักษณ จตุรปา

63133009023 นางสาวสุกัญญา ดวงพลจันทร

63133009024 นางสาวมัลลิกา พันธวิไล

63133009025 นางสาวปนัสยา ประภูชะเนย

63133009026 นางสาวชนากาญจน ปรัชญากร

63133009027 นายภูเพชร บุญม่ังมี

63133009028 นายธนพัฒน ป6ญจิต

63133009029 นางสาวจุฑามาศ เจริญคุณ

63133009030 นางสาวญาตาวี ใจแจ�ง

63133009031 นายจักรพันธ แถวพินิจ

63133009032 นายสดายุ เลิงภูบัง

63133009033 นางสาวพรพัชร จัตวาภักดี

63133009034 นางสาวกาญจนา รักษาชนม

63133009035 นางสาวณัฐมล บุญโคกสี

63133009036 นายสุรบดี มะลิทอง

63133009037 นายนัฐพล ลีราช

63133009038 นางสาวพัชรินทร ป6ดทุมมา

63133009039 นางสาวนิศารัตน ป6จตุลี

63133009040 นายธนโชติ เทศเจริญ

63133009041 นางสาวจารุวรรณ ขานไชย

63133009042 นายชัชวาล นาคอินทร

63133009043 นางสาวอรทิพย มวลชู

63133009044 นายปรีชนันท วรรณศรี

63133009045 นางสาวเครือฟHา ศรีรังษ

63133009046 นางสาวธนัชพร บุตรดี

63133009047 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสุหงษ

63133009048 นางสาววรางครัตน ฤทธ์ิถาพรม

หน�า 312 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133009049 นายสิทธิชัย เกิดสุข

63133009050 นางสาวชลธิชา สมิงชัย

63133009051 นางสาวรัฐชลีญา ดาราสุวรรณ

63133009052 นางสาววัลวิภา อ<อนราษฎร

63133009053 นายยุทธชัย เติมวิถี

63133009054 นางสาวพรรณฑร ดิษโต

63133009055 นายณัฐวัฒน พรสีมา

63133009056 นายธนวัฒน สุดหอม

63133009057 นางสาวธิติมา ตุ�มสุวรรณ

63133009058 นางสาวกรชกร ก้ัวมาลา

63133009059 นางสาวชิดชมัย ศรีสร�อย

63133009060 นายอนุชา แพ<งศรีสาร

63133009061 นายพงศกร ทุมชะ

63133009062 นางพรทิพย ลาแสง

63133009063 นางสาวศิรินภา วงตรี

63133009064 นางสาวภัคนันท พันโยศรี

63133009065 นางสาวชมพูนุท จันทรานี

63133009066 นางสาวนพวรรณ โสเพ็ง

63133009067 นางสาวดาริกา กัปโก

63133009068 นางสาวสุภัทรศร มีป6ญญา

63133009069 นายจักรกริช เฮียงเหี่ย

63133009070 นางสาวดวงกมล ตังตระกูล

63133009071 นางสาววลัยพร ขุนศรี

63133009072 นายอรรถพล ภักดี

63133009073 นางสาวสุพรรษา มีภักดี

63133009074 นางสาวชนิตา โกษาแสง

63133009075 นายปAติ พรมจักร

63133009076 นางสาวรตินันท อินทรมณี

63133009077 นางสาวศิรินภา อุตรมูล

หน�า 313 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133009078 นางสาวปAยวรรณ แสงทอง

63133009079 นางสาวจตุพร ศรีษะ

63133009080 นางสาวจารุวรรณ เพชรประไพ

63133009081 นางสาววรรณนิศา ชัยมาโย

63133009082 นางสาวสาวิตรี บุตรสาลี

63133009083 นายสุพจน ผ<านวงษ

63133009084 นายอภิชาติ แสนชูปา

63133009085 นางสาวชัญญานุช เมาะราษี

63133009086 นางสาวทัศนีย วรรณประภา

63133009087 นางสาวแสงเทียน วาระชินา

63133009088 นางสาวเสาวลักษณ ตระแก�วจิตร

63133009089 นางสาวจุฬาลักษณ ภูงามดี

63133009090 นางสาวฐิตารีย จักรอะโน

63133009091 นางสาวเทพธิดา เชื้อตาทอง

63133009092 นางสาวศุภรักษ วงษคํารัตน

63133009093 นายพิสิษฐ เสือสาวะถี

63133009094 นางสาวมนตรา วงกลม

63133009095 นางสาวจุฑารัตน ปากชํานิ

63133009096 นายอนุพงษ บรรพรม

63133009097 นายสิทธิพงษ โมรารัตน

63133009098 นางสาวอัญชลี สุระวงษ

63133009099 นางสาวชนกสุดา แสนศรี

63133009100 นางสาวกรกนก โสธรรมมงคล

63133009101 นางสาวฐิตาพร รอดเลิศ

63133009102 นางสาวประภาพรรณ ประทุมมาลา

63133009103 นางสาวนันทิดา สู�ศึก

63133009104 นายปริญญากร ศรีหาญ

63133009105 นางสาวเอรินทร ตรีคาม

63133009106 นางสาวพัชรี ปAตตานะ
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63133009107 นางสาวจิราพร บัวเย็น

63133009108 นางสาวสมจิตร ศุภภูธร

63133009109 นางสาวพัชราภรณ อุ<นจันที

63133009110 นายฐากูร แตงสมบูรณ

63133009111 นางสาวชลธิชา อาจสามารถ

63133009112 นายอภิสิทธ์ิ ฉายแม�น

63133009113 นางสาวฌัลลิกา รามมาก

63133009114 นางสาวเนตรนภิส พฤฒิสาร

63133009115 นางสาวภาณุมาส ทินเพ็ง

63133009116 นางสาวบุษมินตรา บุญเตือน

63133009117 นายธนกฤต สารมาคม

63133009118 นายจีรพันธ โยทุม

63133009119 นางสาวเบญจวรรณ ชินบุตร

63133009120 นายธัญธร เบญจศาสตร

63133009121 นางสาวธารวิภา เหล<าชัย

63133009122 นางสาวอรดี ศรีแก�ว

63133009123 นายจิรวุฒิ โม<งคํา

63133009124 นายกิตติโชติ ออมอด

63133009125 นางสาวณัฐสุดา ชนะญาติ

63133009126 นางสาวสมหญิง ทองคําห<อ

63133009127 นายกรนิจ แก�วยวน

63133009128 นางสาวพัชรี สีน�อย

63133009129 นายนิติพงษ โพธ์ิศรี

63133009130 นางสาวชลธิดา ศรีแก�วน้ําใสย

63133009131 นายศาสตรา ศรีสุธัญญาวงศ

63133009132 นายยุทธพล สุวรรณไตรย

63133009133 นางสาวจรัสศรี ป`งสมบูรณ

63133009134 นางสาวนวพร ศรีนามล

63133009135 นางสาวเพลินพิศ สิทธิดา
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63133009136 นายปรีชา โชคชัย

63133009137 นางณมณพัช ปานะสุนทร

63133009138 นายโชคชัย ภูเดช

63133009139 นางสาวไอลดา ผาพญาเรือง

63133009140 นายอภิสิทธ์ิ ถุนาพันธ

63133009141 นางสาวสาลีทิพย แช<มช�อย

63133009142 นายอัทธถสิทธ์ิ ศรีฉลวย

63133009143 นายณัฐพล ศรียางค

63133009144 นางสาวพิพัฒน เคนคําภา

63133009145 นางสาวอริศรา สอนพรม

63133009146 นายนิติศาสตร หล<ายบุญ

63133009147 นายศราวุฒ รักษาราช

63133009148 นางสาวสุภาดี เด<นวงษ

63133009149 นางสาวอริสา วิชาผา

63133009150 นางสาววันเพ็ญ พงษเพียจันทร

63133009151 นายนันทวัฒน ทะวะลัย

63133009152 นางสาวสุปราณี ภูเงินเหรียญ

63133009153 นางสาวธัญลักษณ ไชยสีดา

63133009154 นายอัศวโกวิท พ่ึงสุข

63133009155 นายศุภชัย ศรีหาบุตร

63133009156 นางสาวจตุรภาภรณ สุวรรณทร

63133009157 นายโสภณ เสริม แสง 

63133009158 นายสุรศักด์ิ แสงหล�า

63133009159 นางสาวพัชรา ทองนะคะ

63133009160 นางสาวปนัสยา วานิชชัง

63133009161 นางสาวสุพรรษา อังกาบ

63133009162 นางสาวสุมินตรา คังดงเค็ง

63133009163 นางสาววรนัฎ เจียมสายวงศ

63133009164 นางสาวป6ทมา เพียจุน
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63133009165 นางสาวรุจิรา เหมะธุลิน

63133009166 นางสาวชลิดา ยุทธารักษ

63133009167 นางสาวสิริรัตน พลบํารุง

63133009168 นางสาวณัฐกานต วังคาม

63133009169 นางสาววนิดา ดาพัวพันธ

63133009170 นางสาวเบญจวรรณ ขันประมาณ

63133009171 นางสาวสุพิชญา ติวสร�อย

63133009172 นางสาวภรณชนก ดาเหล็ก

63133009173 นางสาวอาธิติยา เวฬุวนาธร

63133009174 นางสาวอัญชิสา สีฮูย

63133009175 นางสาวสมฤดี หลักทอง

63133009176 นางสาวสุดาพร คําดี

63133009177 นางสาวสุภาวดี สิงหดํา

63133009178 นางสาวไพรินทร โยมบุตร

63133009179 นางสาววาสนา นามราชา

63133009180 นางกนกวรรณ สีโนนสูง

63133009181 นางสาวศิริยากรณ ฦาชา

63133009182 นางสาวพรพรรณ คงพิบูลย

63133009183 นางสาวฉัตรพร อุดรศรี

63133009184 นางสาวบุษยา แก�วย�อย

63133009185 นางสาวสิริวรรณ พัฒนะธีระกุล

63133009186 นางสาวรัชณีกร เปKงคอนสาร

63133009187 นายสุธีร คุตตรานนท

63133009188 นางสาวจนิสตา กาดําดวน

63133009189 นางสาวเทพยุดา ศรีวัฒนะ

63133009190 นางสาวอารียยา แหล<ยัง

63133009191 นางสาวสุภาวดี ธุระนิตย

63133009192 นางสาวกรรณิการ สุขสนิท

63133009193 นางสาวเจนจิรา พิชหอม
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63133009194 นายวรรณชัย วงคํา

63133009195 นางสาวจิรนันท ถนอมแนว

63133009196 นางสาวรักษิณา ไกรดํา

63133009197 นายชญานนท ป6ดถานันท

63133009198 นางสาว. ธีรานุช อินตTะเหล็ก

63133009199 นายเมฆพัตร โยธะการี

63133009200 นางสาวชุติรัตน ธาตุดี

63133009201 นางวรัญยา สมวงศ

63133009202 นายธนวิชญ คณารส

63133009203 นางธิติมา โตโส

63133009204 นางสาวคุณาลักษณ วงศงามสุข

63133009205 นางสาววิไลพร เยาวบุตร

63133009206 นายนิติรักษ ภวภูตานนท

63133009207 นางสาวคัทรียา อุ<นคํา

63133009208 นางสาวคนางค คํามา

63133009209 นางสาวทศนพร พันธหงษ

63133009210 นางสาวประภัสราภรณ ศิริยานนท

63133009211 นางสาวพีรยา อ<อนจันทร 

63133009212 นางสาวธนภรณ ตรงกับใจ

63133009213 นางสาวธิดารัตน ชูประเสริฐ

63133009214 นางสาววนิดา ภูพันธะ

63133009215 นางสาวจุฑาทิพย ภารรัศมี

63133009216 นางกัลยรัตน กาละป6ตย

63133009217 นางสาวณัฏฐณิชชา ออกประเสริฐ

63133009218 นายพรมิติตร พรมไชย

63133009219 นางสาวพชรพร ประดา

63133009220 นางสาวภูชิษา วโรชาชูสกุล

63133009221 นางสาวอังศุมาลี ศรีสุข

63133009222 นายวุฒินันท น�อยเรือง
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63133009223 นางสาวสาวิตรี สําแดงเดช

63133009224 นางสาวสุพิลัย คนล้ํา

63133009225 นางสาวณัฐชา นะคะจัด

63133009226 สิบเอกวราวุธ จุดาบุตร

63133009227 นายเทพบุตร จันณรงค

63133009228 นางสาวศิริญญา ต�นหลุบเลา

63133009229 นางสาวณัฏฐณิชา มวลมนตรี

63133009230 นางสาวอภิญญา สุขจันโท

63133009231 นายธนพัต สรวมศิริ

63133009232 นายวัชระ เพ็งปอพาน

63133009233 นางสาวชุติกาญจน นามโร

63133009234 นายสายชล สุวรรณโคตร

63133009235 นางสาวกนกพร หญ�าอ<อน

63133009236 นางสาวนิศากร ชํานาญยนต

63133009237 นางสาวพิชชารัตน สุนทมาลา

63133009238 นายคธาวุฒิ จรบุรมย

63133009239 นางสาวกิตติพร ขุ<ยนาเพียง

63133009240 นายวัฒพล เนื่องคันธีร

63133009241 นางสาวชนิกานต ญาณผาด

63133009242 นางสาวบัวทิพย บุญเรือง

63133009243 นางสาวดลลดา พรหมลิ

63133009244 นางสาวประกาย บุตตาสี

63133009245 นางสาววิภาวรรณ พันลํา

63133009246 นางสาวกมลชนก ไชยแสนทา

63133009247 นายฉัตรชฎา สุนารักษ

63133009248 นางสาวสุจิตรา ปKาเกลือ

63133009249 นางสาวพฤกษา จรจอม

63133009250 นางสาวพรรวินท ธณพัฒนธาดา

63133009251 นายศรีวัฒน เชื้อเมืองพาน
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63133009252 นางสาวจีรพร แวงชัยภูมิ

63133009253 นางสาวศศิวิมล เมาวงษ

63133009254 นางสาวนวลดา เลขะสมาน

63133009255 นางสาวพรสวรรค จันทรมนตรี

63133009256 นางสาวปนัดดา มูลพาที

63133009257 นายรุ<งโรจน คํายา

63133009258 นายถาวรรัตน พิทักษอัมพรกุล

63133009259 นางสาวทักษพร ศรีกัน

63133009260 นางสาวรัชนีพร โคทนา

63133009261 นายสิทธิศักด์ิ ตรุณทิพากร

63133009262 นางสาวนุตชาดา ยศธสาร

63133009263 นายภาสกร อันพันลํา

63133009264 นางสาวสวิทตา สมพรมมา

63133009265 นางสาวผกามาศ สีพล

63133009266 นางสาวชัญญา พุทธศรี

63133009267 นางสาวรัชนก ชัยหลาก

63133009268 นายพรเทวา เพ็ชรกอง

63133009269 นางสาวน้ําฝน อ�วนชัยราช

63133009270 นางสาวอรวรรณ ปรันเสน

63133009271 นางสาวพิมพิศา ชัยพล

63133009272 นายนันทวัฒน กล�ารบ

63133009273 นางสาวนาตยา ทิพยวิชิณ

63133009274 นางสาวสิริญญา จันทมาตย

63133009275 นางสาวรัชนก แสนตลาด

63133009276 นางสาวจีระนันท อินทรผล

63133009277 นายณัฐพงษ อสุรินทร

63133009278 นายสิทธิศักด์ิ จริตกูล

63133009279 นายกิตติพงศ ภักดีบัณฑิต

63133009280 นายกิตติพันธุ พลลาภ
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63133009281 นางสาวจุฑามาศ วิเชียรลม

63133009282 นางสาวกัณฐมณี หนองแก

63133009283 นางสาวสุรินทรา พรกุณา

63133009284 นางสาวจักษณา แน<นอุดร

63133009285 นางสาวชลิยา ศิริกาล

63133009286 นางสาวพิชยา อรินทมะพงษ

63133009287 นายวิรัตนชัย ตTะวรรณ

63133009288 นายปกร ทอดทอง

63133009289 นางสาวรัตติยา ชนะภู

63133009290 นางสาวมิลศิริ กล�าหาญ

63133009291 ว<าที่ร�อยตรีพรมเรศน เลิศศรีพัชรนนท

63133009292 นางสาวศุภนุช ทองขาว

63133009293 นางสาวกุลกันยา บัวผุย

63133009294 นางสาวชนิสรา นามวงษา

63133009295 นางสาวอมิตา ก�อมมะณี

63133009296 นายธีรพงษ จันทรเพ็ง

63133009297 นางสาวชลามรินทร พรมโคตร

63133009298 นางสาววรรณิกา บัวหอม

63133009299 นางสาวมณฑิตา แก�วลอย

63133009300 นายนิพัฒน เสนอใจ

63133009301 นางสาวทัญXุตรี อุบลเลิศ

63133009302 นางสาวจริญา เกิดโภคา

63133009303 นางสาววลัยลักษณ นามวิจิตร

63133009304 นางสาวธีรดา ประวะเสนัง

63133009305 นางสาวชนัฎดา ภูโปร<ง

63133009306 นางสาวสุนารี สินประมวล

63133009307 นางสาวพัณณิดา เพริดพราว

63133009308 นางสาวมนิดา โชคสวัสด์ิ

63133009309 นางสาวเบญจวรรณ สุนทรพงษ
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63133009310 นางสาวชโรชา มนตรี

63133009311 นายอดิศักด์ิ สําแดง

63133009312 นายธนากร สีแก<นกูด

63133009313 นางสาวกุลสตรี ส<างแก�ว

63133009314 นายชานนท ดําสนิท

63133009315 นางสาวชันณิชา ดีสม

63133009316 นางสาวชุติกาญจน ย้ิมไพบูลย

63133009317 นางสาวณัฏฐณิชา สุภารมย

63133009318 นางสาวสิรินาฏ รัตนรักษ

63133009319 นางสาวอัฉราภรณ อุปจันทร

63133009320 นายนพฤทธ์ิ ซ�อมจันทา

63133009321 นางสาวสุกาญดา เนินเขา

63133009322 นายชลวี สุวรรณมะโณ

63133009323 นางสาวพรปวีณ แพงวงษ

63133009324 นายอัสนี สารทนงค

63133009325 นางสาวพิมพพร ผิวใส

63133009326 นางสาวอัญชิกาญน ใจศิริ

63133009327 นางสาวจุรียพร ลิโปH

63133009328 นายปาณัสม วีระมโนกุล

63133009329 นางสาวคณิตา พันธหงษ

63133009330 นางสาวจันทรจิรา บุญลอยสง

63133009331 นางสาวนิตยา ดวงภูเมฆ

63133009332 นายจักรกฤษณ เชื้อหาญ

63133009333 นางสาวเถกิงเกียรติ อนุไพร

63133009334 นางสาวพักตรพิมล รัตนศรี

63133009335 นางสาวปริญญา ดวงพรม

63133009336 นายวีรวัฒน แก�วยนต

63133009337 นางสาวสุธิดา พงษประชา

63133009338 นางสาวกฤษฎาภรณ เขจรเฟ\Vอง

หน�า 322 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133009339 นางสาวจิราภรณ จันทรเพ็ง

63133009340 นางสาวพิมลภรณ หงษอินทร

63133009341 นางสาวณัฐถา กัลยา

63133009342 นางสาวอรวรา แรงสาริกิจ

63133009343 นางสาวนภัสวรรณ พลธา

63133009344 นางสาวปAยธิดา คําทอก

63133009345 นายพลาธิป สุภารัตนศิลป

63133009346 นางสาวชไมพร ศรศรี

63133009347 นางสาวสุภัสศร แก�วลาญ

63133009348 นางสาวณัฐชา นาถาบํารุง

63133009349 นางสาวอภิญญา แก�วโพนเพ็ก

63133009350 นายเลิศชาย แก�วชัยภูมิ

63133009351 นายวรชิต มีกล�า

63133009352 นางสาววันวิสา รินทระ

63133009353 นายภาสพงศ วิมลศิลปM

63133009354 นางสาวภัณฑิรา อรรคฤเดช

63133009355 นายรัฐศักด์ิ ทันใจ

63133009356 นายวรวัฒน วงคชาชม

63133009357 นายทศพล พิทักษ

63133009358 ส.อ.อนุพงษ โคตรมณี

63133009359 นางสาวชลธิชา น�อยทรงค

63133009360 นางสาวกาญจนา กาลึกสม

63133009361 นางสาวสุธิดา แสนคําวงษ

63133009362 นางสาวผกาแก�ว อวนศรี

63133009363 นางสาวกมลนัทธ กองโฉม

63133009364 นางสาวลักษมน ดงตะใน

63133009365 นางสาววิภาลักษณ ช<างเหลา

63133009366 นางสาวสุปราณี คุ�มสีไวย

63133009367 นางสาวศรินญา ภูกองไชย
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63133009368 นางสาวณิชชากานต บริกุล

63133009369 นางสาวเพ็ญพักตร เสียงอ<อน

63133009370 นางสาวปาริสา แสงประจักษ

63133009371 นางสาวกิตติยา แสงสิงห

63133009372 นางสาวลลิตา นาชัยบูรณ

63133009373 นางสาวเปรมจิต ยุบลมาตย

63133009374 นางสาวฐิติมา ทาน�อย

63133009375 นางสาวฐิติมา แพงวงษ

63133009376 นางสาวธนาพัช โนนทิง

63133009377 นายวทัญXู ประสาระกัง

63133009378 นางสาวจรรยา สาโก

63133009379 นางสาวอินทิรา ทุมพัง

63133009380 นางสาวมัชชุพร ขันประกอบ

63133009381 นางสาวพรชิ ตา บัวไข

63133009382 นายบัญชา ธรรมบุตร

63133009383 นางสาวอภิญญา วิรัตน

63133009384 นางสาวศลิษา วังพิกุล

63133009385 นายวทัญXู สีทาแก

63133009386 นางสาวธัญณิชา ฆารเรือง

63133009387 นางสาวจรัสรวี เจือมา

63133009388 นางสาวเพียงตะวัน จุฬาคํา

63133009389 นางสาวชนาธินาถ ต้ังทวี

63133009390 นางสาวปาลิตา หอมดวงศรี

63133009391 นายวัชร สีตา

63133009392 นางสาวยุพาวดี กุลสุวรรณ

63133009393 นายปAยะพร มะณีสาร

63133009394 นางสาวนัฐริยา รังชัย

63133009395 นายจตุพงษ ป6จจุโส

63133009396 นางสาวเจษฎาภรณ ศรีจันทร
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63133009397 นางสาวสมฤดี แท<นศร

63133009398 นางสาวศจีนาฏ วิริยปAยะ

63133009399 นายธนากรณ สุป6ญบุตร

63133009400 นางสาวพัชชา บริบาลบรรพตเขตต

63133009401 นายกฤษณพงศ บึงบาง

63133009402 นางสาวฤทัยรัตน คําทะเนตร

63133009403 นางสาวสุนีรัตน ศรีบุษย

63133009404 นายจีระพันธุ เเสงยศ

63133009405 นายอานนท บุรมศรี

63133009406 นางสาวยลธิดา หีบแก�ว

63133009407 นางสกลวรรณ ศรีแก�วหล<อ

63133009408 นายปรีชา วังคีรี

63133009409 นายณกมล รักชาติ

63133009410 นายนพรัตน มีย่ิง

63133009411 นางสาววนิดา วรนาม

63133009412 นางสาวศุภาลักษณ วงศหม่ืน

63133009413 นางสาวม่ิงขวัญ เเจ<มเสียง

63133009414 นางสาวปรียานุช กาจหาญ

63133009415 นายชินวัตร แสงสิงห

63133009416 นายนัฐพล สมศิริ

63133009417 นายแสงสุรีย ครองสิน

63133009418 นางสาวนฤมล จุลศรี

63133009419 นายสันติภาพ จันปุKม

63133009420 นางสาววิชุดา อัศวภูมิ

63133009421 นายประเสริฐ สุภบุตร

63133009422 นายฤทธิพัฒน ปานสนาม

63133009423 นางสาวกาญจนาพร หินซุย

63133009424 นางสาวธนภรณ มูลที

63133009425 นางสาวสิริวรัญญา จันทรรุ<งเรือง
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63133009426 นางสาวกาญจนา กัลยาสนธิ

63133009427 นางสาวอินทิรา เยรัมย

63133009428 นางสาวอาทิตยา ปAดตาระโพธ์ิ

63133009429 นางสาวชุติมา เหมือนสิงห

63133009430 นายธนดล ละเหลา

63133009431 นายสุภกฤษฏ์ิ ภูมิโชติ

63133009432 นางสาวธิดาชนก สุดาจันทร

63133009433 นางสาวกมลชนก มูลมานัด

63133009434 นางสาวน้ําทิพย พัตรภักด์ิ

63133009435 นางสาวกรวิชญ พันนาเหนือ

63133009436 นางสาววิภาวี เรืองเจริญ

63133009437 นางสาวยุวฉัตร สุภาษร

63133009438 นางสาวนภสร ทวีโยค

63133009439 นางสาวภาวิณี ครองแสนเมือง

63133009440 นางสาวรสชริน ธรรมทาทอง

63133009441 นางสาวธนวรรณ กิจวิทยาวิชิต

63133009442 นายชาตรี อาจภักดี

63133009443 นางสาวศรัณยพร เหมวงษ

63133009444 นายอัษฎายุธ สิงหเถ่ือน

63133009445 นางสาวโชติกา วชิรเดชวงศ

63133009446 นางสาววันวิสา สุริยะโชติ

63133009447 นางสาวสุดารัตน นาถมทอง

63133009448 นางสาวสุทธิดา อุ<นจิตร

63133009449 นางสาวรัตติกร วิสัยพรม

63133009450 นางสาวศรัณยพร ศิริวิ

63133009451 นางสาวณัชยาภรณ สุมา

63133009452 นางสาวฐิติพร ศรีกรินทร

63133009453 นางสาวเนาวรัตน สุกง

63133009454 นางสาวชลธิชา สมวัง
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63133009455 นางสาวบุญทิวา คณานันท

63133009456 นายธัญภูมิ ฮะยงยุทธ

63133009457 นางสาวพัชรี นามแสง

63133009458 นางสาวราตรี โยธาเสน

63133009459 นางสาวเมยธิณี ชมคํา

63133009460 นายณัฐภัทร ชื่นใจ

63133009461 นางวัชราภรณ แสนบุญยัง

63133009462 นางสาวรพีภัทร โนนทนวงษ

63133009463 นายชุมพล เปลือยศรี

63133009464 นางบุษกร สุนทรวัฒน

63133009465 นายนิติภูมิ โยชนเมืองไพร

63133009466 นายนคร ศรีน้ําย�อย

63133009467 นางสาวอรณี มุลม<อม

63133009468 นางสาวสุจิตรา สาวะดี

63133009469 นางวาทินี บุญโพธ์ิ

63133009470 นางสาวกมลลักษณ มะณีเกษ

63133009471 นางสาวเจนจิรา เพราะดี

63133009472 นางสาวมินตรา ประทุม

63133009473 นางสาวกัญจนพร รังษีสุวรรณ

63133009474 นางสาวสมจิตร เย็นสบาย

63133009475 นางสาวประทุมทิพย มหาขาม

63133009476 นางสาวพรพิมล จันทิหล�า

63133009477 นางสาวมาลีวัลย คันธบุปผา

63133009478 นายธีรพันธ เกตุก�อง

63133009479 นายณรงคฤทธ์ิ ฉายเพ่ิม

63133009480 นางสาวมณีรัตน ศรีชาวนา

63133009481 นางสาวกุลสตรี สุริยะ

63133009482 นางสาวเยาวลักษณ ภูมิภักด์ิ

63133009483 นางสาวพนิดา กามะ
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63133009484 นางสาวจิตรธีรา รวยสูงเนิน

63133009485 นางสาวสุมาลี ผลเลขา

63133009486 นางสาวพรอนงค โพธ์ิศรีมาตย

63133009487 นางสาวณัฐฐินันท แสนจันทร

63133009488 นางสาวพิชานันท สายขุน

63133009489 นางสาวเบญจารัตน ผางน้ําคํา

63133009490 นายกิตติศักด์ิ สิมสา

63133009491 นายพงศธร กมลเลิศ

63133009492 นายณัฐพล คลาดแคล�ว 

63133009493 นายชาญชัย หงสบัวภา

63133009494 นางสาวพรพิมล ทิพรักษ

63133009495 นางสาววราณี สมณะ

63133009496 นางสาวจริยา วงษสีษา

63133009497 นางสาวเยาวลักษณ ธรรมโส

63133009498 นางสาวนิตยา สมหวัง

63133009499 นางสาวธัญวรัตน แผ<นทอง

63133009500 นางสาวอังศุธร เขจรสัตย

63133009501 นางสาวสุนิษา เพชรก�อน

63133009502 นางสาวปานชีวา ซ่ือตรง

63133009503 นายโพธิสาร สิทธิการ

63133009504 นายคมสัน กระวน

63133009505 นางสาวประภัสสร นุชรุ<งเรือง

63133009506 นางสาวชลธิชา สุดวิลัย

63133009507 นางสาวรัชชยา ชัยหัด

63133009508 นางสาวภัทรวรินทร พลแสนจันทร

63133009509 นางสาวธัญรดา อุ<นวงษ

63133009510 นางสาวนูรีมะห อาลี

63133009511 นางธนิดา รัตนานิคม

63133009512 นางสาวภัคจิรา เกิดศักด์ิ
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63133009513 นางสาวพัชราภรณ เถ่ือนแก�วสิงห

63133009514 นางสาวปราณีรักษ วิทยชัยวุฒิวงศ

63133009515 นางสาวสุปาริกา วรรณพฤกษ

63133009516 นายศุภชัย ป6ญญาดี

63133009517 นายธนานันท มังขุนทด

63133009518 นางสาวนิจวิภา โคทนา

63133009519 นายตันติกร พรหมบุตร

63133009520 นางสาวสิริพรรณ สีแสด

63133009521 นางสาวเกวลิน อารินทร

63133009522 นายสรชัช ศรีวิริยาภรณ

63133009523 นางสาวกัญญารัตน นาใจแก�ว

63133009524 นางสาวสุธิตา คุณนา

63133009525 นายพีรพัชร ช<วยธานี

63133009526 นายทักษิณ ทิณรัตน

63133009527 นางสาวพัชราภรณ เรือนผาม

63133009528 นางสาวณิญาพัณณ ขัดโพธ์ิทอง

63133009529 นางสาวณัฐธิดา แขมภูเขียว

63133009530 นางสาวภัศรากร โนนศรีคํา

63133009531 นายศิวัช ไชยสงคราม

63133009532 นางสาววิชุดา ม่ันแก<น

63133009533 นายวันเฉลิม ข�องม<วง

63133009534 นางสาวภรสุดา ศรีนาง

63133009535 นางสาววรรณพร สว<างบุญ

63133009536 นางสาวพชรธรณ สล็อบเบอร

63133009537 นางสาวเสาวลักษณ วงษแสง

63133009538 นางสาวงามตา ภูหลักถิน

63133009539 นายนันทปรีชา ดิเรกโภค

63133009540 นายสุรเชษฐ สุริอาจ

63133009541 นางสาวสุนิสา ไชยกาล
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63133009542 นางสาววราภรณ ศรีษาพุทธ

63133009543 นางสาวชลธิชา วิเศษศรี

63133009544 นางสาวยุพาวดี ตรีเมฆ

63133009545 นายยุทธชาต นาสวาสด์ิ

63133009546 นายภัทรพล เเจ<มใส

63133009547 นางสาวนุสรา บรรพลา

63133009548 นางสาวกาญจนา ตรีกุล

63133009549 นางสาวพิมลพร พ<อสาร

63133009550 นายวุฒินันท อินทเสาร

63133009551 นางสาวอัญชลี ดีพลงาม

63133009552 นางสาวพิชชาภา ควรรู�

63133009553 นายศิวพร สังสรรคศิริ

63133009554 นางสาววิภาภรณ โคปาก

63133009555 นายณัฐพล คําภูเงิน

63133009556 นายภูวิศ พวงช<อ

63133009557 นางสาวพรรณิภา พลเย่ียม

63133009558 นางสาวเกศรา ชาวหมู<

63133009559 นางสาวพัชรินทร สุริโย

63133009560 นางสาวธัญชนก กุลโรจนวรากร

63133009561 นางเมตตรา ทองมูล

63133009562 นางสาวเฟ\YองฟHา ประเสริฐสังข

63133009563 นางสาวณัฐดาพร ชูวิชัย

63133009564 นางสาวธนาวดี อุทธิยัง

63133009565 นางสาวอุชุกร บัวขวา

63133009566 นายศุภฤกษ ศรีคําภา

63133009567 นายสืบศักด์ิ หอมประพันธ

63133009568 นายนิทัศน แสนทัน

63133009569 นางสาวสายฝน บํารุงภูมิ

63133009570 นางสาวสุนิษา บุญหล�า

หน�า 330 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133009571 นางสาวสุพัตรา ดาศักด์ิ

63133009572 นายเถลิงศักด์ิ คําพิทักษ

63133009573 นายณัฐวุฒิ สายนาค

63133009574 นางรัชดาภรณ เพ็ชรทอง

63133009575 นางสาวกรรณิการ เดินสันเทียะ

63133009576 นางสาวทัตพิชชา วงคธรรม

63133009577 นางศิริทร แดงวันศรี

63133009578 นางสาวรัตติยา อินธิแสน

63133009579 นางสาวอัญชลี โชคเจริญ

63133009580 นายป6ญญาพล ระคาน

63133009581 นายณัฐวุติ อะทาโส

63133009582 นายฐิติวัฒน เกษตรสินธุ

63133009583 นางสาวธัญญารัตน การดี

63133009584 นางสาวทิพปภา สุดรอด

63133009585 ว<าที่ ร.ต.ศราวุฒิ วงษศรี

63133009586 นายเลิศพงศ เตียวตระกูล

63133009587 นางสาวนิตยา วิเศษศรี

63133009588 นางสาวกนกพร ไชยช<วย

63133009589 นายวรวุฒิ แสงสุนานนท

63133009590 นางสาวพนัชกร กังวาลย

63133009591 นายอดิศักด์ิ ใหมทอง

63133009592 นางสาวเอมอร คําสีทา

63133009593 นายเศรษฐวัฒ ทอนฮามแก�ว

63133009594 นางสาวกัญญาณี ปHองหลักคํา

63133009595 นางปภัสสร บุพศิริ

63133009596 นายสหพันธ นันดิลก

63133009597 นางสาวจิตราภรณ เจียมโฆสิต

63133009598 นางสาวชนัญชิดา ย่ิงสุข

63133009599 นางสาวสุกานดา ศรีทานันท
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63133009600 นางสาวอารียา ลาจ�อย

63133009601 นางสาวเพ็ญศิริ เอิบบุญ

63133009602 นางสาวพรไพรลิน จําปPพรม

63133009603 นายชลธา ชายเขียว

63133009604 นางสาวสุพัตรา น�อยชาคํา

63133009605 นางสาวภักตรฤดี แสนเย็น

63133009606 นางสาวกมลชนก เพ็งไพบูลย

63133009607 นายศศิวัฒน วงศพัทธธนโชต

63133009608 นางสาวจันทรจิรา สาโสก

63133009609 นายพงศกร ไชยชนะ

63133009610 นางสาวศศิธร ยุบลมล

63133009611 นายพงศกร วงศวุฒิโท

63133009612 นายนิติภูมิ บุญศิริ

63133009613 นางสาวธารารัตน สังฆะมณี

63133009614 นายธนวัฒน เจริญรัตวงศ

63133009615 นายศักรินทร ฤทธิสอน

63133009616 นายอัจฉริยะ สุระพินิจ

63133009617 นางสาวศุภลักษณ คุ�มวงศ

63133009618 นายเศรษฐภัทร สัตถาพร

63133009619 นางสาวสุปรียา สมแสง

63133009620 นางสาวศรัญญา ผากุดเลาะ

63133009621 นายธันยวิทย ชนไธสง

63133009622 นางสาวจริยาพร งอสอน

63133009623 นางสาววนิดา ดวงจันทร

63133009624 นางสาวเมษา ภูห�องเพชร

63133009625 นางสาวนฐกร วงษเทราช

63133009626 นางสาวศิรดา ทิพยรักษา

63133009627 นายเศรษฐพล พิมพะวงษ

63133009628 นางสาววรดา คํามุงคุณ
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63133009629 นางสาวปนัดดา รสสุนทร

63133009630 นายวรชัย วรรณาพรม

63133009631 นางสาวขวัญดาว ป6ตตายะโส

63133009632 นายอนุชิต ชัยเชิด

63133009633 นางสาวภัทราพร ดรวงมา

63133009634 นางสาวธนพร วาดเขียน

63133009635 นายอานนท ธรรมดารบ

63133009636 นางสาวพิมดาว ต�นดง

63133009637 นางสาววรางคณา เพชรประดิษฐ

63133009638 นายวิทยา บิดา

63133009639 นายปฐมพงศ จันทรแจ<ม

63133009640 นางสาวอรัญญา อ<อนสําโรง

63133009641 นางป6ฐมา จันทรแก�ว

63133009642 นางสาวพิมพกัลยา ทองรักษ

63133009643 นางสาวเจนจิรา การภักดี

63133009644 นางสาวณุชณาถ แก�ววิเชียร

63133009645 นางยุวธิดา ทองโคตร

63133009646 นางสาวพัชรินทร เม<นขํา

63133009647 นางสาวมณOีรัตน สิงหาวาสน

63133009648 นางสาวนิษฐา คํามะลา

63133009649 นางสาวสุธิตรา ปAดตังถาเน

63133009650 นายอนวัช นาอุดม

63133009651 นางสาวชลธิดา ชนะชัย

63133009652 นายธีรเมธ ข<าทิพยพาที

63133009653 นางสาวสุภาวินี หาญปPย

63133009654 นายพงศธีระ บุตรคาม

63133009655 นายเพ่ิมพูน มะโนวัน

63133009656 นางสาวศิริวรรณ นรินญา

63133009657 นางสาวเพชรรัตน เสาะสมบูรณ
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63133009658 นางสาวกัลยา ภูถมดี

63133009659 นางสาวอินทิรา ชูเนตร

63133009660 นางสาวพรสุดา บุญโยธา

63133009661 นางสาวชลิดา ศรีบุญเรือง

63133009662 นางสาวศิริวรรณ โยทะพล

63133009663 นายณัฐพนธ เมืองสอน

63133009664 นายพิชกวี ปAนะถา

63133009665 นางสาวอุชนีย ภูยาแพทย

63133009666 นางสาวก่ิงกนก ศรีภา

63133009667 นางสาวสุภัสสรา ธรรมสา

63133009668 นางสาวนิตยา เกตจูม

63133009669 นายวิทยา จักรวรรณพร

63133009670 นางพลอยพรรณรินทร บุดดาดวง

63133009671 นายคมสันต ชอมภูเขียว

63133009672 นางสาวสติยา แสนคํา

63133009673 นางสาวนันทชา โฆษาศรี

63133009674 นางสาวป วีณา เค�า แก�ว 

63133009675 นางสาวธัญสินี ศรีแก�วกุล

63133009676 นางสาวเจนจิรา สรรประเสริฐ

63133009677 นางสาวศิรินันท สุวรรณทร

63133009678 นายคมสันต แสงมณี

63133009679 นางสาวสายสุดา ป6ดคํา

63133009680 นายสุขสวัสด์ิ สุนทรจันทร

63133009681 นางสาววินิญญา ยืนย่ัง

63133009682 นางสาวกานตชนก สุขพิทักษ

63133009683 นางสาวพวงเพชร เฉวียงวาศ

63133009684 นายจอมพล พิลา

63133009685 นายเกรียงศักด์ิ กองน้ํา

63133009686 นางสาวพัชรินทร ทวีคูณ
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63133009687 นางสาวสุกัญญา พลนันท

63133009688 นางสาวเบญจมาภรณ พืชศรี

63133009689 นายบริราช โยธีเสวต

63133009690 นายกฤษณวงศ โสคําแก�ว

63133009691 นางสาวฐิติภัทร อินทมาตย

63133009692 นางสาวศิริกัญญา ไกยสา

63133009693 นางสาวอรอุมา คํามุล

63133009694 นางสาวสุภารัตน ม�วนใจ

63133009695 นายศุภชัย จันทรโสม

63133009696 นางสาวกัณธิกา ขลิบเงิน

63133009697 นางสาวมะลิสา โถนารัตน

63133009698 นายมณฑล ศรีสงคราม

63133009699 นางสาวจิรนันท จันมะโฮง

63133009700 นางสาววรางคณา พับโพธ์ิ

63133009701 นายนันทนนท เดชแพง

63133009702 นางสาวศิริญาพร จตุเทน

63133009703 นายอนิรุทธ์ิ ภูภิรมย

63133009704 นางสาวสุพรรษา สุวรรณสิรินนท

63133009705 นางสาวสุกัลยา สุขเจริญ

63133009706 นางสาวสุรัมภา ศรีวงษา

63133009707 นางสาวณัฐพร นันจํารัส

63133009708 นางสาวชลิตา ชูคันหอม

63133009709 นางสาวม่ิงขวัญ หงษทอง

63133009710 นางสาวดุษฎี นิธีศุภนันท

63133009711 นายวิมล สกุลณี

63133009712 นางสาวปAยธิดา ศิลาเลิศ

63133009713 นางสาวหทัยทรัพย วิจารณจันทร

63133009714 นางสาวอิสริยา ราตรี

63133009715 นายศราวุธ ลักษวุธ
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63133009716 นางสาวเนตรนภา มุละสีวะ

63133009717 นางสาววราภรณ ศรีเจริญ

63133009718 นางสาวฐิติรัตน สุขรัตน

63133009719 นายณัฐพงษ บัวใหญ<

63133009720 นางสาวรัตนาภรณ ปะชาตรี

63133009721 นายนันธวิทย สีคําแหง

63133009722 นางสาวปภัสรา ภามนตรี

63133009723 นางสาวบุษบา เมาะราษี

63133009724 นางสาวภัทรวรรณ ทาขุลี

63133009725 นางสาวกัญมณี ตระกูลรัมย

63133009726 นายจตุพล กุระจันทรเพ็ง

63133009727 นายลิขิต เหล<านายอ

63133009728 นางสาวกาญจนา พลซา

63133009729 นางสาวขวัญชนก ป6ญญา

63133009730 นางสาวกนกวรรณ ไชยกาฬสินธ

63133009731 นางสาวดวงพร วงหาญ

63133009732 นางสาววริสา สุริกร

63133009733 นางสาวเบญจมาภรณ แข<จะวัด

63133009734 นางสาวสิรินยา สุวรรณสม

63133009735 นางสาวณัฐชรีภรณ สิงหคําปHอง

63133009736 นางสาวกสิชล บัวทอง

63133009737 นางสาวกนกวรรณ ไชยเพ็ชร

63133009738 นางสาวภัทรินทร ขวัญศักด์ิ

63133009739 นางสาวพิมพพิมล ถึงดี

63133009740 นายธีรพงษ พัฒนะโชติ

63133009741 นางสาวพจนา มีแก�ว

63133009742 นางสาวจิราภรณ ทองมูล

63133009743 นางสาวสุนิกา ศรีสุข

63133009744 นางสาวจินดารัตน เทียนไทย
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63133009745 นางสาวสุพรรณธิดา แก�ววิเศษ

63133009746 นายไพรัตน อุตราช

63133009747 นายเกียรติศักด์ิ สารคาม

63133009748 นางสาวอรชุมา วงพล

63133009749 นางสาวชลธิชา เตาะอ�น

63133009750 นางสาวณัฐลีภรณ ต<อพล

63133009751 นางสาวชบาไพร สมเทพ

63133009752 นางสาวอาริยา นาเมือง

63133009753 นางสาวไพลิน จีนสุขแสง

63133009754 นายกิตติภัฎ ฤทธ์ิสุวรรณ

63133009755 นางสาวมลิวัลย หอมระหัส

63133009756 นายพีรพงศ เลาหพูนรังษี

63133009757 นางสาวนุศรา บุญจวง

63133009758 นางสาวอรุณโรจน หมอแสน

63133009759 นางสาวกวินนาถ ศรีสําราญ

63133009760 นางสาวชมพูนุช ชะอินทรวงศ

63133009761 นางสาวจิราภรณ ตอนทอง

63133009762 นายอนันต ธนะภูมิชัย

63133009763 นายธนวิชญ วรรณพงษ

63133009764 นางสาวสุพัตรา โพธ์ิภักดี

63133009765 นางสาวประภาสิริ ไชยพิเดช

63133009766 นางสาวพิมพลอย ปูKมะรัตน

63133009767 นางสาวปาริฉัตร วงละคร

63133009768 นายวิโรจน ณ อุบล

63133009769 นางสาวอทิตติยา เมืองแสน

63133009770 นางสาวภัศรา สังเวย

63133009771 นายธนวัฏ โรมพันธ

63133009772 นางธัญณิชา นามวงษ

63133009773 นางสาวอรุณวดี จุลศรี
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63133009774 นางสาวทัศพร อุ<นม่ัน

63133009775 นายกัณฑอเนก ภูครองทอง

63133009776 นายปรัตถกร กุทอง

63133009777 นางสาวสุธิตา เพ็งน้ําคํา

63133009778 นางสาวพิชชาพร คําหุม

63133009779 นายสุรชัย ขันรักษา

63133009780 นายวีรวัฒน ด<านเจริญกิจ

63133009781 นายศุภวัฒน สนทอง

63133009782 นางสาวภัทราภรณ อุณชาติ

63133009783 นางสาวกาญจนา สีแสง

63133009784 นายพสุธร เพชรไพร

63133009785 นางสาวใจงาม ชาวสวน

63133009786 นางสาวชลธิชา นาร<อง

63133009787 นางสาวจณิชตา สนองเดช

63133009788 นางสาวชฎาภรณ อรรคเศรษฐัง

63133009789 นางสาวแสงระวี บุตรโคตร

63133009790 นางสาวช<อผกา ซาซุม

63133009791 นางสาววิชุดา ไพเราะ

63133009792 นางสาวสกุลเกศ บุญย่ิง

63133009793 นายพิชญาภรณ มูลปHอม

63133009794 นายรัฐพงศ กองสมบัติ

63133009795 นางสาวชลธิชา แก�วพิภพ

63133009796 นางสาวกฤชโศภิต เก้ือจรูญ

63133009797 นายพีรพัทธ นาคสกุล

63133009798 นายอัควะพล ภูมิโคกรักษ

63133009799 นายอเนชา ศรีตระกูล

63133009800 นางสาวสุจิตรา สิงหเสนา

63133009801 นางสาวสุภัตตรา ชัยหา

63133009802 นายจักรกฤษณ ภูชมศรี
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63133009803 นายวิรุฬ ไตรสารศรี

63133009804 นางสาวภัคควดี สุทธิสําราญ

63133009805 นายอภิวัฒน ทวีบุญ

63133009806 นายธนกร ศรีบุญเรือง

63133009807 นางสาวอรทัย ถุงเกตุแก�ว

63133009808 นางศิริขวัญ พิมดา

63133009809 นางสาวกนิษฐา วระโคตร

63133009810 นางสาวพิมพร ปรางคนอก

63133009811 นางสาวนงคนุช โสภาคะยัง

63133009812 นางสาวมนัสชนก เหล็กสกุล

63133009813 นางสาวศิวพร อังคะแสน

63133009814 นางสาวนันยุพา วิจิต

63133009815 นายธํารงศักด์ิ ทองเขาน�อย

63133009816 นางจิราพร สายคําพล

63133009817 นางณัฐณิชา ขันนาโพธ์ิ

63133009818 นางสาวเกศวรินทร จันทวงค

63133009819 นางสาววิภารัตน ฦาชา

63133009820 นางสาวนงลักษณ แก�งคํา

63133009821 นายศักรินทร ทองคําห<อ

63133009822 นางสาวหนึ่งฤดี ศรีเชียงสา

63133009823 นางสาวอรพรรณ กัดโกนา

63133009824 นางสาวพรรณณิภา ป6ญญาสวัสด์ิ

63133009825 นางสาวฐิติพร ศรีสว<าง

63133009826 นายพิสิษฐ โกบบูหยัง

63133009827 นางสาวอารียา สินทะรมย

63133009828 นายทีปกร หงษคํามี

63133009829 นางสาวกัลยาณี พรมดี

63133009830 นายรัชวุฒิ สิงมาดา

63133009831 นายสมัย แขวงนอก
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63133009832 นายทรงวุฒิ คําพิทักษ

63133009833 นางสาวศิริขวัญ ชิณแสน

63133009834 นางสาวดอกฟHา วิชาพูล

63133009835 นายวรเชษฐ แฝงเมืองคุก

63133009836 นายรณณรงค พานแก�ว

63133009837 นางสาวนภาภรณ ธุระงาน

63133009838 นายภัทรพล แสงราม

63133009839 นายอนุชิต คําก�อน

63133009840 นางสาวภัทรพร เรืองบุตร

63133009841 นางสาวรุ<งนภา ชื่นชม

63133009842 นางสาวศิริลักษณ ทินราด

63133009843 นางสาวฉัตรธิดา จันมะณีย

63133009844 นางสาวธัญญารัตน ศรีเกตุ

63133009845 นายกิตติภูมิ สอนคําหาร

63133009846 นางสาวโสภาวรรณ อ<อนสมัย

63133009847 นางสาวประภัศรา ตุดถีนนท

63133009848 นางสาวกนกพร แสนหล�า

63133009849 นายธนาธิป เหลาสุภาพ

63133009850 นางสาวรุ<งฤดี ภูดวงใจ

63133009851 นายสุรเดช อินทนิล

63133009852 นางสาววรลักษณ บัวลา

63133009853 นางสาวปAYนชนก มาตยเชียงไชย

63133009854 นางสาวสุภาพักตร เจียมทอง

63133009855 นางสาวมัลลิกา สีขะป6ดสา

63133009856 นางสาวลภัสสรณ อ<อนตุ�ม

63133009857 นายภาณุมาศ อาจชนะศึก

63133009858 นายพัฒนชาติ ชํานาญ

63133009859 นายสมคิด ทองไชย

63133009860 นายรุจิพล บุนนาค
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63133009861 นางสาวทวินันท ประวันจะ

63133009862 นางสาวจิราพร ภูวันนา

63133009863 นางสาวสุดารัตน จันทะแจ<ม

63133009864 นางสาวศุภสิณี บุญขันธ

63133009865 นางสาวณัฐณิชา ใบเอี่ยม

63133009866 นายทักษิณ พูลสวัสด์ิO

63133009867 นางสาวอรทัย สมอหมอบ

63133009868 นายสายันต พลเทียร

63133009869 นางสาวสมหฤทัย โพธ์ิศรี

63133009870 นางสาวอภิญญา กึกก�อง

63133009871 นางสาวพัชรพร วิลาพันธ

63133009872 นางสาวพัชรียา ภาวะโคตร

63133009873 นางสาวสุกัญญา คําภูเงิน

63133009874 นายธีรภัทร ศรีงามเมือง

63133009875 นางสาวสายพิณ กอจรัญจิตต

63133009876 นางสาวนิลาวัลย รัตนวงศ

63133009877 นางสาวปลายฟHา จําลอง

63133009878 นางสาวสุดารัตน ภูแสงศรี

63133009879 นางสาวรัตนสุดา คําค�อ

63133009880 นายศรีรัตน มูลศาสตร

63133009881 นางสาวสมหญิง พาภิรมย

63133009882 นางสาวสุพัตรา โคตรศิริ

63133009883 นางสาวชลธิชา แก�วโยธา

63133009884 นายอภิรักษ แสงม่ัน

63133009885 นายณรงคศักด์ิ นรชาญ

63133009886 นางสาวบุญฑริกา นิลโภชน

63133009887 นายสาธิต กระทู�

63133009888 นางสาวรักษมล วินทะไชย

63133009889 นายวรินทร คล�ายคลึง
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63133009890 นางสาวอุดมรัตน ทุมมา

63133009891 นางสาวชฎาภรณ สุเพ็งคํา

63133009892 นางสาวสุนิษา สมโคตร

63133009893 นายวัชระ โคตรหา

63133009894 นางชลิตา บิยอคลันด

63133009895 นางสาวชุติกาญจน สมัตชัย

63133009896 นางสาวเกียรติ สุดา บัตรมาตย 

63133009897 นายกิตติคุณ คงแจ�ง

63133009898 นางสาวไอรดา บุญมี

63133009899 นางนฤมล ชัยณรงค

63133009900 นางสาวดวงกมล สีดาพล

63133009901 นายปฐมพงษ ภักดีบุตร

63133009902 นางสาวสุกัญญา สีดา

63133009903 นางสาวสุภัสสร ภูคําใบ

63133009904 นายจํารูญศักด์ิ อันสุวรรณ

63133009905 นางสาวสมฤทัย โม<งปราณOีต

63133009906 นางสาวอภิญญา ขันติวงษ

63133009907 นางสาวอารีรัตน ศรีไชย

63133009908 นางสาวปานตะวัน สารวัตร

63133009909 นายวิรัตน ตีมูลลา

63133009910 นางสาวแพรพลอย อัศวพัฒนากูล

63133009911 นางสาวกัลยา บุญชัยแสน

63133009912 นางสาวอทิตยา นาถมทอง

63133009913 นางสาวสกุลรัตน อินบุญญา

63133009914 นายธวัชชัย บุญเวิน

63133009915 นางสาวสัจจพร สมุทรจันทร

63133009916 นางสาวกฤติยาภรณ สอนเพ็ง

63133009917 นางสาวพรธีรา กุงศาศรี

63133009918 นางสาวเกษรา ชานนทเมือง
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63133009919 นายกรชัย มุ<งหมาย

63133009920 นางสาวศรุชิตา โพธ์ิอุดม

63133009921 นายนครินทร กันหา

63133009922 นางสาวมลวชิรา ย่ีรัมย

63133009923 นายเบญจพล ดอกตะไกล�

63133009924 นางสาวพิชชาพร อุ<นผาง

63133009925 นางสาวจรีรัตน ทุมสงคราม

63133009926 นางสาวพิจิตรา ภูโยธา

63133009927 นางวรรณภา พรรณขาม

63133009928 นางสาววันศุกร สรรคนิกร

63133009929 นางสาววรรณรดา ประมะโข

63133009930 นายคุณานนต ธนสารโสภิณ

63133009931 นางสาวศศิวิมล พลมิตร

63133009932 นางสาวพชรพร อินทรตTะ

63133009933 นายฐิติสัณห เบญจมาศ

63133009934 นางสาวศิริขวัญ จ�อยภูเขียว

63133009935 นางสาวปรียานุช เพียรทํา

63133009936 นางสาววิรากานต ทองเฟ\Yอง

63133009937 นายพรภัทร บุญมาตุ<น

63133009938 นางสาวเพ่ิมพร วรจักร

63133009939 ว<าที่ ร.ทคมกฤษดา ภูหัวเพ็ก

63133009940 นายประหยัด ถนิมแนบ

63133009941 นางสาวนัฐชา ศรีบุตรโคตร

63133009942 นายวัฒนา ชาลีวรรณ

63133009943 นายสOุพรรณ ปากวิเศษ

63133009944 นางสาวสุราวรรณ แย�มศรี

63133009945 นางสาวป6ญจพร หนาดคํา

63133009946 นายอาคม ตอสกุลไทย

63133009947 นายพรวรงศ สายวงศป6ญญา
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63133009948 นางสาววิภาวดี เขตผดุง

63133009949 นายศุภชล จันทรุทัย

63133009950 นางสาวมณีรัฐ สอนสุภาพ

63133009951 นายฐิติวัฒน ป6ญญาใส

63133009952 นางสาวนัชนก ประเสริฐ

63133009953 นางสาวเจนจิรา จันดาอ<อน

63133009954 นายอิสระพงศ นารินทร

63133009955 นายธิติ เจนชัย

63133009956 นายจิรายุทธ บุญอินทร

63133009957 นางสาวศิวลักษณ อาจฤทธ์ิ

63133009958 นายเขมพงษ ใจดี

63133009959 นางสาวจิรัชยา ตรีกามน

63133009960 นายธีรศักด์ิ มาตยนอก

63133009961 นางสาวดารารัตน นาพรมมา

63133009962 นางสาวชลิดา บุรัตน

63133009963 นางสาวนภัสสร ลุนสําโรง

63133009964 นางสาวขนิษฐา มูลมานัส

63133009965 นายชุติมันต ทัศคร

63133009966 นางสาวนิภาภรณ อินพินิจ

63133009967 นางสาววิภาพร ทองโคตร

63133009968 นางสาวญาสุมินทร ศรีโยทะ

63133009969 ว<าที่ ร.ต.หญิงศิริลักษณ จันทรโฮม

63133009970 นางสาวกัญญารัตน แพงน�อย

63133009971 นายกฤษฎา คําดี

63133009972 นางสาวสุธาสินี หงษคํา

63133009973 นายอภิวัฒน ชารี

63133009974 นางสาวจุฑารัตน บุญพามา

63133009975 นางสาวศิริวรรณ วงษอาจ

63133009976 นางสาวฐิตินันทื สุพรรณคุ�ม

หน�า 344 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133009977 นายจักรกฤษณ นาไสยา

63133009978 นางสาวถานะมาศ บุตรศรี

63133009979 นางสาวปวริศา สิงหยะบุตร

63133009980 นางสาวนภัสวรรณ ปAYนคํา

63133009981 นายกิตติชัย นาอุดม

63133009982 นางสาวอุมาพร ใสชิด

63133009983 นางสาวมยุรี จันทะศรี

63133009984 นางสาวรัชพร ชาติมนตรี

63133009985 นายภัทรพงศ เรืองฤทธ์ิ

63133009986 นางสาวจุรีรัตน ศรีสุข

63133009987 นางสาวอภิญญา คณะวาปP

63133009988 นางสาวณัฐกานต มหาหิงค

63133009989 นางวรรณศิริ สุขพร�อม

63133009990 ว<าที่ร�อยตรีหญิงณัฏฐณิชา รอดพระ

63133009991 นางสาวนวิยา ภูคํากอง

63133009992 นางสาวดรุณี โฮมชัยยา

63133009993 นางสาวปAยมาศ บุดดาน�อย

63133009994 นางสาวเสาวินีย วิริยะศีกด์ิไพศาล

63133009995 นางสาวสุปราณี วรรณทวี

63133009996 นางสาวกรรณิการ แก<นพิทักษ

63133009997 นายอานันท กันทา

63133009998 นางสาวดวงนภา พิทักษศฤงคาร

63133009999 นางสาวดวงกมล ศิริเกษ

63133010000 นางสาวปวันมิตา ครองยุทธ

63133010001 นายสิทธิชน คนใจบุญ

63133010002 นางสาวพันธผกา ชาสุด

63133010003 นางสาวอรุชา คุณเจริญหิรัญ

63133010004 นายรุ<งชัย นาคศรี

63133010005 นางสาววรางคณา จิตม่ัน

หน�า 345 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133010006 นางสาวสุทธิดา น�อยบัวทิพย

63133010007 นางสาวภัทรฤทัย ปHอมมณี

63133010008 นางสาวนฤทัย คิดอ<าน

63133010009 นางสาวภัทรานิษฐ บุญโชค

63133010010 นายณัฐวุฒิ ขุขันธิน

63133010011 นางสาวศุภลักษณ ภักดีรักษ

63133010012 นางสาวพนิดา เบี้ยพัด

63133010013 นางสาวจารุพร ภักด์ิวาปP

63133010014 นายปุณยวัจน ศุภวุฒิ

63133010015 นางสาวอัญชลี ขันแดง

63133010016 นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ

63133010017 ว<าที่ร.ต.อนุสรณ ศรีประไหม

63133010018 นางสาวธารทิพย เบ�าทํา

63133010019 นางสาวเพลินใจ พรมสอน

63133010020 นายพรชัย ช่ําชอง

63133010021 นางสาวภัทรวดี ยางสุข

63133010022 นางสาวทักษิณา หนูมี

63133010023 นางสาวศิริภรณ เมฆสุพล

63133010024 นางสาววนิดา ปHองขันธ

63133010025 นางสาวพัชรี กันหาโนน

63133010026 นางสาวเกยูร ประยูรชาญ

63133010027 นางสาววิรชฎา ศิริสุทธากุล

63133010028 นายภาณุเดช แข็งขัน

63133010029 นางสาววราภรณ ข�นทะชา

63133010030 นางสาวภัทรวรรณ อุปมานะ

63133010031 นางสาวศศธร ชัยเสริม

63133010032 นางสาวมนสิชา ช<างการ

63133010033 นางสาวอรพิน ปAYนชมภู

63133010034 นายชัยวัฒน กงทัพ
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63133010035 นางสาวธีราภรณ ควบพิมาย

63133010036 นางสาววิภาพร สิงหา

63133010037 นางสาวนิภาพร วังหอม

63133010038 นายกวีวัฒณ เพ็งวิภาศ

63133010039 นางสาวกานตธีรา คาดสนิท

63133010040 นางสาวพิกุลแก�ว คชเลิศ

63133010041 นายธงชัย ดีเจริญ

63133010042 นางสาววิภาพร ปรีจํารัส

63133010043 นางสาวชุติพร ใยแก�ว

63133010044 นางสาวจุฬารัตน กระพันธเขียว

63133010045 นายวุฒิพงศ ป6ญญาใส

63133010046 นางสาวยุภาพร มูลปHอม

63133010047 นางสาวสุภาภรณ ฉัตรศรี

63133010048 นายธนะโชติ สาโม�

63133010049 นางสาวมนทิรา โขนี

63133010050 นางสาวอําพร พันสุข

63133010051 นายคมกริช ฉายศรี

63133010052 นางสาวนวรัตน วงษสิน

63133010053 นางสาวรสิกร เจียตระกูล

63133010054 นางสาวภาสินี ต<อโชติ

63133010055 นางสาวภัทรวรินทร รัตนา

63133010056 นายเทวัญ จันทรแก�ว

63133010057 นางสาวพิชญชญาภา สุนารถ

63133010058 นายบาเรียน พลขันธ

63133010059 นางสาวกุลณัฐ คําต้ือ

63133010060 นางสาวปภานันท วรรณพงษ

63133010061 นายศิรเมศร นิลวดีพุฒิพัชร

63133010062 นายเสริมศักด์ิ คูคํา

63133010063 นางสาวนพวรรณ ศรีประเสริฐ
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63133010064 นายกรวิชญ จันหา

63133010065 นางสาวรัชดา ปุญญา

63133010066 นายพงศภรณ ศรีวรขันธุ

63133010067 นางสาวณิชาภัทร จักรธํารงค

63133010068 นายสุรชัย ปHอมมาตา

63133010069 นายอภิวัฒน ภูตองโขบ

63133010070 นางสาวจุรินทร หอมวงค

63133010071 นางสาวฐาปนี โคตรมุงคุณ

63133010072 นางสาวรําไพพรรณ สุต�น

63133010073 นางสาวอรกัญญา รักษธนากูล

63133010074 นางสาววรรณนิภา แสนลืม

63133010075 นางสาวเกวลิน สายกลาง

63133010076 นางสาวกชพรรณ ศรีคําชน

63133010077 นางสาวนิภากร บุญประสิทธ์ิ

63133010078 นางสาวนิภาพร พิมพิศาล

63133010079 นางสาวปรารถนา ชัยมงคล

63133010080 นางสาวจิรัฐิกาล เสาโกมุท

63133010081 นายนฤนารถ ลินลา

63133010082 นายวัชระ ประโหมด

63133010083 นางสาวพรพรรณ คําสิงหวงษ

63133010084 นางสาวญริลฎา โลหะสุวรรณ

63133010085 นายมงคล โคตะนนท

63133010086 นายพิสิฐพล โคตะนิวงษ

63133010087 นางสาวเมฆขลา สิงหนารายณ

63133010088 นางสาววินิจ ต<ออํานาจ

63133010089 นางอุมาพร แสนฝHาย

63133010090 นางสาวกรรณิกา โคตศรี

63133010091 นายภิญโญ ภิญโญทรัพย

63133010092 นายอนนท แก�วแสนทิพย
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63133010093 นางสาวอุษรทิพย แสนเสน

63133010094 นายนครชัย บุญธรรม

63133010095 นายพีรพัฒน เสถา

63133010096 นางสาวอภิสรา สุนรกุมภ

63133010097 นางสาวเพ็ญพิชา สารถี

63133010098 นางสาวศินิมล อรรคศรี

63133010099 นางสาวสุธิตา เฟ\Vองฟู

63133010100 นางสาวปAYนบังอร กันยาประสิทธ์ิ

63133010101 นางสาวพิมพพิชชา บุญอนันต

63133010102 นางสาวเมรินทร จําปาทอง

63133010103 นางสาวอรวิมล จูดี

63133010104 นายณัฐภัทร พรหมสาขา ณ สกลนคร

63133010105 นางสาวปวรวรรณ เชื้อไพบูลย

63133010106 นางสาวอภิญญา ศรีมหาพรหม

63133010107 นายคณินทณัฏฐ อุดมสินกุล

63133010108 นางสาวณัฐิมา ธรรมชน

63133010109 นางสาวมณีรัตน ทองดอนใหม<

63133010110 นางสาวดวงกมล สว<างวงษ

63133010111 นางสาวสุภาพร เอกตาแสง

63133010112 นางสาวนัทมล พลหนองหลวง

63133010113 นางสาวประวัณณา แดนโคตรผม

63133010114 นางสาวณัฐตะวัน แก�วกรนันทฐกุล

63133010115 นายธงชัย วิเชียรซอย

63133010116 นางสาวเสาวภา ภารพัฒน

63133010117 นางสาวลลิตา บุพผา

63133010118 นางสาวภัทราภรณ ทัดกุดเรือ

63133010119 นางสาวอัจจิมา เหล<าโสภา

63133010120 นายจักรี กองอุดม

63133010121 นางสาวภริตา วิเศษ
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63133010122 นางสาวจิตรวรรณ ผ<องพรรณ

63133010123 นายอารยะ นาพรมมา

63133010124 นางสาวชวนพิศ ดิกขุนทด

63133010125 นางสาวจิราพร ภูสิทธ์ิ

63133010126 นางสาวพนิดา นวลต่ิง

63133010127 นางสาวสุกัญญา สีไชย

63133010128 นายพงษวิษณ สุจริต

63133010129 นายธรรมนูญ เชื้อบุญมี

63133010130 นายนัยดิพงศ ศรีวัย

63133010131 นางสาวภาวินันท สีกัน

63133010132 นายนพรัช หงษศรีจันทร

63133010133 นายธนกาญจน ยศตีนเทียน

63133010134 นางสาวสมฤดี ศรีเมือง

63133010135 นายภานุพงศ เมฆสงค

63133010136 นางสาวมินตรา อุป6ชฌาใต�

63133010137 นายรณชัย มิตา

63133010138 นางสาวจิราพร บุญศรี

63133010139 นายทิวานนท กาญจนสุวรรณ

63133010140 นางสาวสุรีพร ตาจันทะ

63133010141 นางสาวขนิษฐา ขาวผ<อง

63133010142 นายพิรัชย นวลอยู<

63133010143 นางสาวพิชญามาศ รักษาชาติ

63133010144 นางสาวปภัสรา ภูงามดี

63133010145 นางสาวกาญจนา มูลดี

63133010146 นายนุชิต เพชรอดิเรก

63133010147 นางสาวฑิฆัมพร คนสูง

63133010148 นายพลจันทร ยวดทอง

63133010149 นายศุภกิตต ใจเอ็นดู

63133010150 นางสาวอิสรีย อานันทนสกุล
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63133010151 นางสาวภาวิณี อินทมาตย

63133010152 นางสาวชณิกา จันทะสอน

63133010153 นางสาวเทียมจันทร แก�วพร

63133010154 นางสาวเกตุแก�ว ฮองอุ�น

63133010155 นายยุทธพิชัย ข<าทิพยพาที

63133010156 นางสาวกุลธิดา เฉิดเจิม

63133010157 นางสาวกรกนก วงษวิลา

63133010158 นายธนากร ภูปาทา

63133010159 นางสาวขนิษฐา สถิตชัย

63133010160 นายอภิสิทธ์ิ แสงสว<าง

63133010161 นางสาวมนตรา เวชยานนท

63133010162 นางสาวสุดารัตน เสารศรีรัตน

63133010163 นายอภิโกสน คําสิงห

63133010164 นางสาวยุวดี ชัยชูศรี

63133010165 นางสาวสุภาวดี มุงคุณคําชาว

63133010166 นายอภิวัฒน จันทะรักษ

63133010167 นายแทนคุณ พลกุล

63133010168 นางสาววนิดา ใจอ<อน

63133010169 นายอุดมศักด์ิ ใจทาน

63133010170 นางสาวจิระภา ทนทาน

63133010171 นายอภิรัชต อุดรรักษ

63133010172 นางสาวอรนุช กําจร

63133010173 นางสาวดารัตน แดนกาไสย

63133010174 นางสาวจีรวรรณ จันทบุตร

63133010175 นางสาวจุฑามาศ สกุลชัย

63133010176 นางสาวธนิดา นันทรัตน

63133010177 นางสาวอุไลวรรณ แสนนาม

63133010178 นายณัฐณัณน อยู<พิทักษสกุล

63133010179 นางสาวศิริพรรณ สบายใจ
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63133010180 นายพลวัฒน น�อมระวี

63133010181 นางสาวพิชญฌากาญจน พรหมเมตตา

63133010182 นางสาวจิรวดี พลขันธ

63133010183 นางสาวเยาวลักษณ เสาวทอง

63133010184 นายจงรักษ ศรีภูม่ัน

63133010185 นางสาวมนธิชา สาโดด

63133010186 นางสาวสุจิตรา สุพรรณนอก

63133010187 นางสาวฑิตยา สตานิคม

63133010188 นายไพฑูรย กองเกิด

63133010189 นางสาววนิดา สินอยู<

63133010190 นางสาวกมลวรรณ รินไธสงค

63133010191 นายกิตติศักด์ิ พรมโส

63133010192 นายสุพัด สุพรรณ

63133010193 นางสาวกาญจนา มาตบรรดิฐ

63133010194 นายอนุชาติ ห<อหุ�มดี

63133010195 นางสาววิ ภาพร สวัสดี

63133010196 นายชเลศวร สาริภา

63133010197 นายธนพนธ แหลมก่ีกํ่า

63133010198 นางสาววชิราภรณ พินิจรัมย

63133010199 นางสาวพรพิมล พลเรือง

63133010200 นางสาวภัทรวดี ชัยวังบาล

63133010201 นายพีรพงษ พลลม

63133010202 นางสาวเกวลิน เบียนขุนทศ

63133010203 นางสาวศศินา หิรัญคํา

63133010204 นางสาวกาญจนาภัทร น<วมจะโป[ะ

63133010205 นายอาฐิติ เยาวเรศ

63133010206 นางสาวมัทนา สารเมืองโฮม

63133010207 นางสาวจีรภา มาตรา

63133010208 นางสาวอัมพิกา ก�อนแก�ว
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63133010209 นายชัยพงศ แสนศักด์ิ

63133010210 นางสาวศิริยากร แสงภารา

63133010211 นางสาวเบญจมาศ อาจวิชัย

63133010212 นางสาวสุวิมล เริงฤทธ์ิ

63133010213 นายณัฐกิตต์ิ สายทองทิพย

63133010214 นางสาวกัลยาณี โฮมชัยวงษ

63133010215 นายวัชรพงษ เชื้อบุญมี

63133010216 นางสาวสิริลักษณ อรชุน

63133010217 นายสมัย ขาวพา

63133010218 นางสาวปุญญิศา พริ้วไธสง

63133010219 นางสาวกชกร ทิพยมงคลกุล

63133010220 นายประกร เนมินทร

63133010221 นายตฤณภพณัฐกร บรรพชาติ

63133010222 นายณัฐวัฒน เขจรไชย

63133010223 นายสุวิชาญ ศิลาพันธ

63133010224 นางสาวสุวิมล ทดคุย

63133010225 นางสาวลลิตพร บุตรภักดี

63133010226 นายวสันต ขันประกอบ

63133010227 นายณิรุฒม โคตรมา

63133010228 นางสาวถนอมศรี คําแดง

63133010229 นางสาวภาวินี จันทรโฮง

63133010230 นางสาวพรสุดา พาแพง

63133010231 นางสาววัชราภรณ ตรีเกียรติก�อง

63133010232 นายณัฐวุฒิ โขมะพัฒน

63133010233 นางสาวป6ทมา ศิริหลวง

63133010234 นายปAติวัฒน ศรีเตชะ

63133010235 นายปุรินทร คะสุวรรณ

63133010236 นายบัญชา ภิญโญดม

63133010237 นางสาวเมธินี มีทอง
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63133010238 นางสาวผกาพรรณ โมยะ

63133010239 นายเกียรติศักด์ิ เบ็ญจรักษ

63133010240 นางสาวณัชกมล ปรีดีวงษ

63133010241 นายสิทธิศักด์ิ เชียงแสน

63133010242 นายกฤษณ ผาจิระวัฒนะชาติ

63133010243 นางสาววราพร ต<อติด

63133010244 นายฌัชวิทย อินทราราม

63133010245 นางสาวนิตยา ทัพธานี

63133010246 นางสาวนภาจริน มากมา

63133010247 นางสาววิรัลพัชร ตะภา

63133010248 นายเอกราช บัวราช

63133010249 นายธนดล อรุณภักดี

63133010250 นางสาวสุพรรษา อินพิทักษ

63133010251 นายพร�อมพงษ อุตสาห

63133010252 นายวทัญXู ขามเกาะ

63133010253 นางสาวชรัณดา วรรณพฤกษ

63133010254 นายกฤดิโชติ อินอุ<นโชติ

63133010255 นางสาวพนิดา วรรณจักร

63133010256 นางสาวจุฑามาศ หลานวงศ

63133010257 นายวีรพงษ พลาชัย

63133010258 นางสาวทรายแก�ว สะภา

63133010259 นางสาวกัญญรัตน วิคารมย

63133010260 นางสาวศศิประภา สมหนองอ�อ

63133010261 นายอนุพงษ สุวะจันทร

63133010262 นางสาวนิษฐา แสนวิชัย

63133010263 นายปฏิภาณ ห�วยทราย

63133010264 นางสาวนริศรา แสนธรรมมา

63133010265 นายนราธิป เทียบมา

63133010266 นางสาววรารัตน วะสมบัติ
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63133010267 นางสาวนุธิดา ดวงโทลา

63133010268 นายบุญญฤทธ์ิ ลิลิตวรรณ

63133010269 นายเกียรติกุล พรหมมากุล

63133010270 นางชุลีกร ซ�ายเส

63133010271 นางสาวธิดาพร ชนพอง

63133010272 นางสาวจุฑามณี ก�อนแพง

63133010273 นางสาวเมทิชา สําราญเรียบ

63133010274 นางสาวสุภัค อุ<นดา

63133010275 นายนพร เจริญหล�า

63133010276 นายทินกร กมลคร

63133010277 นางสาวศศิมาภรณ ต�นเงิน

63133010278 นางสาวจินตรัตน ตุแก�ว

63133010279 นางสาวพิมพวรีย สุขเสง่ียม

63133010280 นางสาวรัฐธิดา แสงคง

63133010281 นางสาวกัณฐาภรณ ศรีแก�ว

63133010282 นางสาวณิชาภา สวนดี

63133010283 นางสาวกิติมา ทรายทอง

63133010284 นายสมัย มูลวงค

63133010285 นางวิมาลย จันสีชา

63133010286 นายวิศิษฏ ศรีแสง

63133010287 นางสาวปทุมทอง โสมแสน

63133010288 นางสาวจิตรานุช โสภาเปPVย

63133010289 นางรพีพรรณ พิทักพงษ

63133010290 นายอนุกูล พุทหอม

63133010291 นางสาวชนิสรา เนตรนี

63133010292 นางสาวเบญจวรรณ วงศบัณฑิตย

63133010293 นางสาวสุธาสินี แก�วเอี่ยม

63133010294 นายคเณศ บุญโตนด

63133010295 นางสาวเบญญาภา ขาวสุด
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63133010296 นายสถาพร จันทรวิบูลย

63133010297 นางสาวสุธิดา บุญญานุภาพ

63133010298 นางสาวจิราภรณ ภูระวงษ

63133010299 นางสาวปAยฉัตร แสงบุตร

63133010300 นายปรีดี เสนไสย

63133010301 นายพีรพงศ สุวรรณโน

63133010302 นางสาวพนิดา แก�วหินลาย

63133010303 นางสาวจุฑาพัชร ทองแดง

63133010304 นางสาวศิริลักษณ คําภูวงษ

63133010305 นางสาวธนิกานต พลเตมา

63133010306 นางสาวสุธิดา ช<างเสาร

63133010307 นางสาวพัชรี ผลพูล

63133010308 นางสาวขนิษฐา จันทหาร

63133010309 นายจิณณวัตร อุ<นเรือน

63133010310 นางสาวธนัชพร มุสิกา

63133010311 นางสาวสุภาพร ยุบลมาตย

63133010312 นางสาวดลฤทัย หรพูล

63133010313 ว<าที่ร�อยตรีหญิงฉัตรชนก นิธุรัมย

63133010314 นางสาวอุไลวรรณ จันทะจิต

63133010315 นางสาวมัชญาพร พันนาม

63133010316 นางสาวนนทิยา จําปาหวาย

63133010317 นางสาวสุธาทิพย แสนสิงห

63133010318 นางสาวจุฑารัตน อ�วนวงษ

63133010319 นางสาวพรพรรณ ถีรัตถา

63133010320 นางปราณีต ดีกา

63133010321 นายวรพล ไชยโชติ

63133010322 นางสาวฉัตรนรินทร อุบลศักด์ิ

63133010323 นายสุธีทร แสนม่ัน

63133010324 นางสาวนาริตา ชนะพาล
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63133010325 นางสาวสิรภัทร เชฐสิงห

63133010326 นางสาวน้ําฝน ปะวะเสนะ

63133010327 นางสาวพรนิภา ฝามงคล

63133010328 นายอณุรักษ บุญเข็ม

63133010329 นางสาวกิตติมา พนมสินธุ

63133010330 นางสาววันวิสาข คงเจริญ

63133010331 นายนพฤทธ์ิ ศรีเที่ยง

63133010332 นางสาวดลยา นิธิกาญจนธาร

63133010333 นางสาวฑิฆัมพร ไร<ขาม

63133010334 นายปฏิภาณ ทิพยเจริญ

63133010335 นายอัจฉริยะ มานาดี

63133010336 นางสาวธัญญลักษณ ป6งสุข

63133010337 นางสาวนันทิยา แจ<มแก�ว

63133010338 นางสาวกุลธิดา วงชารี

63133010339 นายศิวกร มังคละคีรี

63133010340 นางสาวอามิน<า นันสมบัติ

63133010341 นางสาวปAยะฉัตร นรบุตร

63133010342 นายภควัตร ประทุมชาติ

63133010343 นางสาววราภรณ ทันพรม

63133010344 นางสาวจารุวรรณ ภูงามทอง

63133010345 นางสาวภัททิยาภรณ พละสินธุ

63133010346 นางสาวอัญชิสา เรืองใส

63133010347 นางสาววราภรณ สอนลา

63133010348 นายสาริศ วงเวียน

63133010349 นางสาวณัฐวดี เดชโมรา

63133010350 นางสาวสุภาวรรณ แสนจําลา

63133010351 นางสาวอรญาณี ทิวแพ

63133010352 นางสาวอภิญญา แก�วแก<นคูณ

63133010353 นางสาวสุพัตรา อุคํา
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63133010354 นายธรรมรัตน นิ่มเวไนย

63133010355 นางสาวบุษบา อุ<นสา

63133010356 นางสาวิอุบลวรรณ วินทะไชย

63133010357 นางสาวณภาภัช ทุมเพ็ง

63133010358 นายจันดา ศิริโส

63133010359 นางสาวสุพิชา เสนามาตร

63133010360 นายธงชัย คํายัง

63133010361 นายป6ญญาวัฒน อาษาภา

63133010362 นางสาวมัลลิกา ยลถวิล

63133010363 นางจินตนา วงษาเวียง

63133010364 นางสาวรัชนี วังคีรี

63133010365 นางสาวกัญญาณัฐ บุญทา

63133010366 นายดํารงศักด์ิ อบเหลือง

63133010367 นางสาวสมใจปอง ศรีไสล

63133010368 นายนิธิ มีโชคสกุลชัย

63133010369 นางสาวนภัสสร พิลาภ

63133010370 นางสาวสุพัตรา นาดี

63133010371 นายบรรพต บัวคําภู

63133010372 นายวรเดช ธานีกุล

63133010373 นางสาวสกาวรัตน ธารบุญ

63133010374 นางสาวทวินันท หาญประเสริฐ

63133010375 นายชนาธิวัฒน นิ่มน�อย

63133010376 นางสาวมัจฉา ภูหัวไร<

63133010377 นางสาวโชติภัค กุศลาไสยานนท

63133010378 นางสาวเสาวลักษณ สมนึก

63133010379 นางสาวขวัญชนก คําพะไม

63133010380 นางสาวสุดารัตน นาราษฎร

63133010381 นางสาวทิพาพร เทียมสม

63133010382 นางสาวกานตรวี สุรวาทกุล
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63133010383 นางสาวชลธิชา พุทธสอน

63133010384 นายไผ< สีหามาตย

63133010385 นายสิทธิพงษ ปราสาร

63133010386 นางสาวอารยา รุ<งศรี

63133010387 นางสาวนิสาชล นวลวิทยาพงศ

63133010388 นางสาวศศิวิมล คําพรมมี

63133010389 นางสาวนัฐตพร เงินลอย

63133010390 นายกรกช อินทะวรรณ

63133010391 นางสาวปภาดา จันทะคาม

63133010392 นางสาวกชพร เลี่ยนกัตวา

63133010393 นายชัยยันต สุขหม่ัน

63133010394 นางสาวศุภนิดา ไชยนคร

63133010395 นายสรชา เบิกขุนทด

63133010396 นางสาวศิริลักษณ พรหมแสง

63133010397 นางณัฐรดา ป6ตลา

63133010398 นางสาวจิรนันทน จันทรสระคู

63133010399 นายจักรภัทร พลตรี

63133010400 นางสาวปฐมาวดี เกรยรัมย

63133010401 นายธีรัตน หาญป6ญญา

63133010402 นางสาวนวลฉวี คําทุย

63133010403 นางสาวประกายพร คุนาชน

63133010404 นางสาวหัชชพร อธิจันทร

63133010405 นางสาวพิมพอักษร โม�พิมพ

63133010406 นายธนากร พลต้ือ

63133010407 นายอิสระ ทองหนองกอย

63133010408 นางสาวกิจติมา ดวงบุบผา

63133010409 นางสาวศศิธร ทุมพัฒน

63133010410 นางสาวสุรียมาศ ราชมนตรี

63133010411 นายอนิวัฒน ยายืน
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63133010412 นางสาวอรทัย มาไกล

63133010413 นางสาวขวัญจิรา ธิศาเวช

63133010414 นางสาวศิริประภา ทะกอง

63133010415 นางสาวจินตนา มูลสาร

63133010416 นายภาณุพงศ อุตรมาตย

63133010417 นายณัฐกร ริมหนองอ<าง

63133010418 นางสาวธีริศรา ยาวะโนภาส

63133010419 นางสาวภัทธิดาภรณ ผ<องศาลา

63133010420 นางสาวอุบลศิริ จรโพธ์ิ

63133010421 นางสาวมณีรัตน เพ็ชรฤาชา

63133010422 นายปฎิภาณ พานทอง

63133010423 นางสาวศศินิภา เจียมเสง่ียม

63133010424 นางสาวศิริตา สวัสดิรักษ

63133010425 นางสาวอารญา โสภากุล

63133010426 นางสาวอรทัย โสวะพันธ

63133010427 นางสาวภัณฑิรา ขุนแก�ว

63133010428 นางสาวเสาวนีย เวลุตัง

63133010429 นางสาวอนุสสรา ไชยโคตร

63133010430 นางสาวคัคนางค เดชบุรัมย

63133010431 นายพงษศกร ด<านไทสงค

63133010432 นางสาวปวิณา ไชยสีดา

63133010433 นางสาวปนัดดา วุฒิสาร

63133010434 นางสาวมุขสุดา ศรีจันทร

63133010435 นายเจตนันต กูลรัตน

63133010436 นายธนากร ถินเรียบ

63133010437 นางสาวมนตฐิวรรณ ดีเพ็ชร

63133010438 นางสาวปฏิมากร ทองอ�ม

63133010439 นางสาวลภัสชฎา สาสุนันท

63133010440 นางสาวณิชกานต แพงถ่ิน
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63133010441 นางสาวสิริโสภา สะตะ

63133010442 นางสาวสุทธิดา ศรีสิทธ์ิ

63133010443 นางสาวอรทัย คําอินทร

63133010444 นายกฤษฎา กองศิริ

63133010445 นางสาวเบญจมาศ ประวันเตา

63133010446 นางสาวรสสุคนธ โฮ�หนู

63133010447 นางสาวกรุณา สร�อยเสนา

63133010448 นายสิทธิศักด์ิ คณาทอง

63133010449 นายยศกร มะลิ

63133010450 นางสาวสุดาพร จอมปHอ

63133010451 นางสาวกุลนิษฐ มานะจิตร

63133010452 นางสาวกรชนก ศรียงค

63133010453 นายสุทักษ เวียงคํา

63133010454 นายเฉลิมชัย ภูศรี

63133010455 นายณัฐพล ฐานะ

63133010456 นายธีรวัฒน ชูเชิด

63133010457 นางสาวเบญจมาศ โสประดิษฐ

63133010458 นายปกรณ หงษสิงทอง

63133010459 นางสาวกมลรัตน ไชยฮะนิจ

63133010460 นางสาวแคทลียา พรมโคตร

63133010461 นางสาวนงลักษณ รณเรืองฤทธ์ิ

63133010462 นางสาวกวินนา จันทรนวล

63133010463 นางสาวภัทราภรณ พลหลํา

63133010464 นางสาวปาลรวี ศุภนคร

63133010465 นางสาวผกาทิพย จําเริญศรี

63133010466 นายธวัชชัย ประเสริฐสังข

63133010467 นายพรานไพร พุทธา

63133010468 นายอัศวิน โคสาสุ

63133010469 นางสาวปวีณสุดา ภูคําแสน
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63133010470 นายธนากร ดวงโกสุม

63133010471 ว<าที่ร.ต.หญิงสุดารัตน แสงซิกร

63133010472 นางสาวสุริยารัตน ชูรัตน

63133010473 นางสาวกัญญณณัฏฐ สําแดงชัย

63133010474 นายอภิชิต บุญประคอง

63133010475 นางสาวชุติมณฑน ดวงพิมพ

63133010476 นางสาวธีราพรรณ จันทอุปฬี

63133010477 นางสาวชัญญภัทร มูลหล�า

63133010478 นางสาวปรียานุช พาโพนงาม

63133010479 นายอนิรุทธ เพชรประไพ

63133010480 นางสาวสุดาพร ไวแสน

63133010481 นางสาวนริศร ศรีเนตร

63133010482 นางสาวสุรีย คําแท<ง

63133010483 นางสาวพัชริดา สุดชา

63133010484 นางสาวศิริรัตน เพียคําเมือง

63133010485 นางสาวนงคลักษณ แก�วใส

63133010486 นางสาวศุภนิดา พลศักด์ิ

63133010487 นางสาวบุญญาพร ก�อนคําใหญ<

63133010488 นางสาวปAยธิดา สอทา

63133010489 นางสาวจุฑามาศ อักษรดี

63133010490 นายรัฏฐพิชญ ศรีสองชัย

63133010491 นางสาววิรินดา สาชะรุง

63133010492 นางสาวกุลนิษฐ จันทราภัย

63133010493 นางสาวจันทรวรรณ แสงจําปา

63133010494 นายศุภกร ปลื้มสุด

63133010495 นางสาวเพ็ญนภา ปานโหน<ง

63133010496 นางสาวธัญวรัตน สงวนกลิ่น

63133010497 นางสาวอังคณา ทัพภูมี

63133010498 นางสาวเบ็ญจมาภรณ ฝายจะโปPะ
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63133010499 นายณฐพบ อ<อนเงิน

63133010500 นางสาวปราณปริยา สกุลวิพัฒน

63133010501 นางสาวจินดารัตน ศรีจันทร

63133010502 นายธเนศ สุทธิรารักษ

63133010503 นางสาวมานิตา อินตTะธรรม

63133010504 นางสาวมาลินี นนลือชา

63133010505 นางสาววริศรา ตอสูงเนิน

63133010506 นายอภิศักด์ิ มีครไทย

63133010507 นายเกรียงศักด์ิ โซ<เชียงคํา

63133010508 นายนพชัย ขบวนแก�ว

63133010509 นางสาวพัชฎาพร สีสังข

63133010510 นางสาวรสรินทร พิลาโสภา

63133010511 นายบัญชา อุดทามูน

63133010512 นางสาวสุทธิดา โพธ์ิศรี

63133010513 นายไพโรจน ศรีสารคาม

63133010514 นางสาวจันทรนภา วงษาเวียง

63133010515 นางสาววณิชชา สุพรรณเลิศ

63133010516 นางสาวคณิติณ อัปมะโห

63133010517 นางวัลภา จันทวงศ

63133010518 นางสาวรสริน บุญเต็ม

63133010519 นางสาวณัฐชา ศิริวานก

63133010520 นางสาวมินตรา งบของ

63133010521 นายนิติพงศ จันทรช<วย

63133010522 นางสาวสุภาวดี ภักดีราช

63133010523 นางสาวศิริรินทร มิวรรณดี มิวรรณดี

63133010524 นางสาวรชนีกร ถนอมชีพ

63133010525 นายนนธวัช โวหาญกลล�า

63133010526 นางสาวชาลิสา กมลคร

63133010527 นางสาวมัลลิกา อู<อรุณ
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63133010528 นางสาววิภาดา ฝากสระ

63133010529 นายภูวนาท รักน้ําเที่ยง

63133010530 นางสาววริศรา ถิตยสว<าง

63133010531 นายณัฐพัฒน ขันธแก�ว

63133010532 นางสาวกรกนก บัวระบัน

63133010533 นางสาววรรณภา พันธอุดม

63133010534 นายอนุพงษ อาภรณ

63133010535 นายเดชณรงค เคนคําภา

63133010536 นางสาวลภัสรดา พลคํามาก

63133010537 นายกฤษณพงศ พันธุสมบัติ

63133010538 นายไกรวิชญ สุขวิชัย

63133010539 นางสาวธิติมา สีดาพาลี

63133010540 นายสราวุธ นากุดนอก

63133010541 นางสาวพิชญานิน ไชยสิทธ์ิ

63133010542 นางเพชรรัตน ชนะจอก

63133010543 นางสาวณิชา ญาณประดับ

63133010544 นางสาวอรอุมา อาสาภา

63133010545 นางสาวอาทิชา ส<วยลี

63133010546 นายธนพล นามเทพ

63133010547 นายภาณุวัฒน พิเศษฤทธ์ิ

63133010548 นางสาวนิภานันท มงคลสุภา

63133010549 นางสาวสุนิสา เหตุเกษ

63133010550 นางสาวจิตอารีย พรหมพันธ

63133010551 นางสาวอมรรัตน สมโสภา

63133010552 นายฐิติพงษ โยธาวงศ

63133010553 นางสาวเสาวภา ชาญรบ

63133010554 นางสาวกาญจนา ม่ังมา

63133010555 นางสาวสุพัฒตรา บุญขจร

63133010556 นางสาวปAยะวดี ศรีสุวรนันท
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63133010557 นายศุภกร ใจขันธ

63133010558 นางสาวพิมพชนก หาชนะ

63133010559 นายพรหมรินทร ประสมพืช

63133010560 นางสาวยุภาวดี อัสพันธ

63133010561 นายอิทธิพล แต�สุวรรณ

63133010562 นายภัทรพิชญ ดํารงเชื้อ

63133010563 นางสาวกาญจนา จิตจง

63133010564 นางสาวกษมพร อิฐรัตน

63133010565 นางสาวแสงจันทร พรหมราช

63133010566 นางสาวนภาพร วังหอม

63133010567 นางสาวอารยา หม่ันเก็บ

63133010568 นางสาวภัทรธีนOันท จันทรทิศ

63133010569 นางสาวญาสุมินทร พรมพุทธา

63133010570 นางสาวฤทธิพร อิติปAโช

63133010571 นางสาวกมลพร นาถมทอง

63133010572 นางสาววนิดา หาญอาษา

63133010573 นางสาวเบญจวรรณ ไชยเสนา

63133010574 นางสาวสุชาดา สานันต

63133010575 นางสาวชลธิชา ขันตี

63133010576 นายสรชา เลิศสงคราม

63133010577 นางสาวฤทัยรัตน จันทะสิงห

63133010578 นายชาติมงคล วันชูพริ้ง

63133010579 นางสาวโศศิษฐา อ�วนทอง

63133010580 นางสาวอรพรรณ เขจรรักษ

63133010581 นางสาวจิรัฐิติกาล ปานิคม

63133010582 นางสาววิริยา ประธรรมโย

63133010583 นางสาวปรียาพัชร เพ่ิมผล

63133010584 นางสาวอารียา นาใจ

63133010585 นายชัยวัฒน สะตะ
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63133010586 นายก�องกิดากร วิเท<ห

63133010587 นางสาววันนิสา หินจันทร

63133010588 นางสาวจุฑารัตน อุบลเลิศ

63133010589 นางสาวปนิดา จันบัวลา

63133010590 นายพเยาว ตรี จันทร 

63133010591 นางสาวอรณี ศรีประโคน

63133010592 นางสาวสุดารัตน บัวละบัดทอง

63133010593 นางสาวเบญจมาศ สุระเสน

63133010594 นางสาวอารีวัลย พานิชรัมย

63133010595 นางสาวหัทยา ช<อประพันธ

63133010596 นายปุณณฤกษ ทวะบุรี

63133010597 นายศุภฤกษ น<วมถนอม

63133010598 นายอรรถพล ชาติมนตรี

63133010599 นางสาวเจนจิรา ถาสีทะ

63133010600 นางสาวชไมพร ประจุดทะเนย

63133010601 นางสาวกลิ่นสุคนธ มลผาลา

63133010602 นางสาวธัญญา บัวหอม

63133010603 นางสาวจุฑารัตน นาคมะณี

63133010604 นางสาวพิชญาภา ลิ้มประสิทธ์ิ

63133010605 นางสาวอรยา ผายทอง

63133010606 นางสาวจริยาภรณ วงษาศิลปMชัย

63133010607 นางสาววนิดา ยินดีมาก

63133010608 นางสาวภัทรา เสียงล้ํา

63133010609 นางสาวกาญจนาพร ผิวสุวรรณ

63133010610 นางสาวกนกวรรณ ภูมาตนา

63133010611 นางสาวจันทิมา นาเมือง

63133010612 นางสาวปวีณา พิศนอก

63133010613 นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย

63133010614 นางสาวป6ทมาพรรณ แก�วบัวภา
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63133010615 นางสาวชัญญาพัทธ ติชะรา

63133010616 นางสาวสุพัตรา เศรษฐเมือง

63133010617 นายอัครนินทร อินธิสาร

63133010618 นางสาวอาริยา หงษทอง

63133010619 นางสาวศศิภา กันภูมิ

63133010620 นางสาววราภรณ สาดท<าโพ

63133010621 นางสาวกาญจนา พิศรี

63133010622 นางสาววราภรณ ผลทวี

63133010623 นายปAยนัฐ เถ่ือนสุข

63133010624 นางสาวอภิญญา ไมล โพธ์ิ

63133010625 นายพิริยะ ถามุลตรี

63133010626 นางสาวกานตวลี หอมนาน

63133010627 นางสาวศิรินันท พรมชินวงค

63133010628 นายธนวัฒน แพทยรักษ

63133010629 นางสาวอริษา ชาพันธ

63133010630 นายปAยภัทร ปรีพูล

63133010631 นางสาวชิดชนก ภู<ทอง

63133010632 นายณรงคฤทธ์ิ บุญสูงเนิน

63133010633 นายธนากร ธํารงธนเกียรต์ิ

63133010634 นายนรสิงห พรหมพงษ

63133010635 นางสาวสาวิตรี ไชยสถิตย

63133010636 นางสาวมาริษา แก�วแพง

63133010637 นายวิรุณฬ ผ<านวงษ

63133010638 นางสาวรัชนีการ พันธสุวรรณ

63133010639 นายอิทธิกร ไชยมงคุณ

63133010640 นางสาวนาฏอนงค ดวงโกสุม

63133010641 นางสาวกนกวรรณ แสนวงศ

63133010642 นางสาวภัศรา สาระชร

63133010643 นางสาวรัชนีวรรณ ภูก่ิงหิน
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63133010644 นางสาวนันทพร วงษชัยสิทธ์ิ

63133010645 นางสาวชุติมา เก้ือกูล

63133010646 นางสาวฐิตินันท ธรรมธน

63133010647 นางสาวแคTชทริญา แสงจันทร

63133010648 นางสาวกรณษา ปHองบุญจันทร

63133010649 นางสาวนุชจรีย โชติกลาง

63133010650 นายกิตตินันท ศรีรอง

63133010651 นายสวาสด์ิ สิทธิตา

63133010652 นางสาวสุชาวดี ภูมิวัน

63133010653 นายเสกสรร วันมาลา

63133010654 นางสาวรัตติยา เกษเกษร

63133010655 นางสาววาสนา สืบสุนทร

63133010656 นางสาวทิพวรรณ คําลือไชย

63133010657 นางสาวเยาวลักษณ เปรื่องบุญ

63133010658 นางสาวมนันยา มหิพันธุ

63133010659 นางสาวชมภู ทองเดือน

63133010660 ว<าที่ร�อยตรีหญิงอารีรัตน โหวดหอม

63133010661 นายอรรถชัย ปAนตา

63133010662 นางสาวพรทิพย ปราณีชาติ

63133010663 นายศตวรรษ คําทะเนตร

63133010664 นายเชาวลิต พรหมภักดี

63133010665 นายกิคิศักด์ิ ลาโพธ์ิ

63133010666 นางสาวพัชรินทร เต็มชัยภูมิ

63133010667 นายสุภวัช วิเชฏฐพงษ

63133010668 นายพลวิชญ กุลรัตน

63133010669 นางสาวจุรีรัตน ข้ึนโพธ์ิ

63133010670 นางสาวชลธิชา สาระ

63133010671 นายพิเชษฐ กงชา

63133010672 นางสาวนรากาญจน นามศรี
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63133010673 นายรัชพงษ สิงหจรรยา

63133010674 นางสาวป6ทมาวดี ดวงเกต

63133010675 นางกนกนิภา สุมหิรัญ

63133010676 นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ

63133010677 นายณัฐพงษ ชมมอญ

63133010678 นายปรัชญฐภสรณ มาตยเชียงไชย

63133010679 นายเฉลิมพล ไชยหาบุตร

63133010680 นางสาวกัญนิภา เจริญศรี

63133010681 ว<าที่ร.ต.พิชญา ยมศรีเคน

63133010682 นางสาวมณฑิตา คําแก�ว

63133010683 นางสาวปรียากร สอนโพธ์ิ

63133010684 นางสาวสุลักคณา เจริญขวัญ

63133010685 นางสาวสุกัญญา ตรีช<วย

63133010686 นางสาวนันทวรรณ ไชยจันลา

63133010687 นายธีรกร ไพรสิงหขรณ

63133010688 นายจิรายุทธ ภูบุญคง

63133010689 นายชูเมกเกอร จิตจักร

63133010690 นางสาวปาริชาต สวยขุนทด

63133010691 นางสาวปAยะธิดา จํานงคพันธ

63133010692 นางสาวศศิธร โคตรจันทร

63133010693 นายชาญณรงค มะโหรี

63133010694 นายคมสัน สุขฤทธื

63133010695 นายศุภสัณห คําภูเวียง

63133010696 นางสาวจันทรจิรา สีดารมย

63133010697 นางสาวสุพัสตรา พิจารโชติ

63133010698 นางสาวสุรัตนาพร สอนเจตน

63133010699 นายเตชิตพนณ วงศคําจันทร

63133010700 นางสาววราภร แสงหาชัย

63133010701 นางสาวศศิภา ลพประเสริฐ
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63133010702 นายกรวิทย เรืองศรี

63133010703 นางสาวปวิตรา ปะระทัง

63133010704 นางสาวชุติมา โพธ์ิศรี

63133010705 นางสาวไพเราะ อาบสุวรรณ

63133010706 นางสาวชฎาพร เจริญทรัพย

63133010707 นางสาวปาริฉัตร รังศรีศักด์ิ

63133010708 นางสาวศศิยาภรณ เฉลิมสุข

63133010709 นางสาวอมรรัตน พิมพสําราญ

63133010710 นายศุภวัฒน ไชยงค

63133010711 นางสาวปภาดา สีหานาถ

63133010712 นางสาววนิดา จอมคําสิงห

63133010713 นางสาวอิชยา กล�าขยัน

63133010714 นางสาวอัจฉราพร นิลผาย

63133010715 นางสาวเจนจิรา สุมุกดา

63133010716 นายณัฐพิสิษฐ ศรีทนนาง

63133010717 นายเจตชริน ภานุรักษ

63133010718 นางสาวนิตยา ฤทธิมนตรี

63133010719 นายชนิตร บุดดาวัน

63133010720 นายณัฐพล โสมาบุตร

63133010721 นางสาวสุภาพร พยอม

63133010722 นางสาวนลิตา ทิชัย

63133010723 นางสาวสุมิตา ลิอินทร

63133010724 นางสาวจมาภรณ นักทํานา

63133010725 นายสนั่น โพธ์ินิล

63133010726 นางสาวธนพร เจริญจิต

63133010727 นางสาวสุทธิดา ศิริไกรวรรณ

63133010728 นางสาวกนกพิชญ กัณหา

63133010729 นางสาวราตรี ฉายถนอม

63133010730 นางสาวณัฐวดี โฮมวงศ
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63133010731 นางสาวเบญจมาศ พิมพาคํา

63133010732 นางสาวศิริรัตน เกตุโสระ

63133010733 นางสาวกนกพร นาแพงสอน

63133010734 นางสาวจริญญา ซ�อนหา

63133010735 นางสาวอุศนันท หาดรื่น

63133010736 นางสาวพาฝ6น ศรีคุ�มเก<า

63133010737 นางสาวณัชชา พันจันทร

63133010738 นางสาวเจนจิรา อบกลิ่น

63133010739 นายธีรวัฒน ตราเงิน

63133010740 นางสาววิภาพร ดาสุวรรณ

63133010741 นายอาวุธ ทานะเวช

63133010742 นางสาวศุภนุช สีแพงพา

63133010743 นางสาวณัฐกานต แสนชมภู

63133010744 นางสาวสุกัลยา ทุ�ยแป

63133010745 นายศราวุธ นนทะศิลา

63133010746 นางสาวสมพร นาคคง

63133010747 นางสาวกานดาวีร สายเชื้อ

63133010748 นางสาวกมลชนก จงชิดกลาง

63133010749 นางสาวกิตติยาภา ดวงจันทร

63133010750 นางสาววัชรพร ภูสอาด

63133010751 นางสาวจีราพร บาดตาสาว

63133010752 นางสาวเสาวลักษณ อยู<เย็น

63133010753 นางสาวรัชนีกร พันธุทอง

63133010754 นางสาวเจนจิรา สัตธรรม

63133010755 นางสาวปาริฉัตร สุจริต

63133010756 นายเกษมพันธุ ธรรมป6ต

63133010757 นายณัฐชนน อมาตยกุล

63133010758 นายชินรัตน คุณชื่น

63133010759 นางสาวนุศิรินทร รสหอม
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63133010760 นางสาวนิศาชล หลอดทอง

63133010761 นางสาวศิริกาญจน ธีระวงศ

63133010762 นางสาวเบญจพร ยางคํา

63133010763 นางสาวศุภรัตน ไตรพินิจกุล

63133010764 นางสาวพิลาวัณย หอมใบบัว

63133010765 นางสาวเพ็ญนภา วันนา

63133010766 นายดนัย ภูโทถํ้า

63133010767 นางสาวณัฐธิดา แก�วกํ่า

63133010768 นางสาวพัชรมัย นิโรจอาจ

63133010769 นางสาวปรวตรี สอนเพ็ง

63133010770 นายบดินทร ไกรพล

63133010771 นางสาวนิตยา พันธะ

63133010772 นายอธิน วิเศษปา

63133010773 นางสาวสวรส เสมราบ

63133010774 นางสาวชลธิชา แก�วศิลา

63133010775 นางสาวนิโลบล อินแสง

63133010776 นางสาวดุจธิดา ทองหม่ืน

63133010777 นางสาวอนุสรา แก<นจันทร

63133010778 นางสาวจิตรสินี วิเศษ

63133010779 นางสาวเบญจพร พวงจันทร

63133010780 นางสาวธัญรดี ฮาดชัย

63133010781 นางสาวจินตนา เศษวงค

63133010782 นางสาวศิรินภา มูลทา

63133010783 นางสาวอรจิรา นารินรักษ

63133010784 นางสาวสุนิตย ปะโปตินัง

63133010785 นางสาวปริญญาพร เผ<ามงคล

63133010786 นางสาวอาริสา ปานมณี

63133010787 นางนัยนา เสนานุช

63133010788 นางสาวทาริกา ทองนาค
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63133010789 นางสาวอาริยา ประนัดถานัง

63133010790 นางสาวศศิวิมล ศรล�อม

63133010791 นางสาวสุมิตรา พนาขวา

63133010792 นางสาววิภารัตน สุทธิไชยา

63133010793 นางสาวชญานิศา ว<องไว

63133010794 นางสาวเกษร มณีจักร

63133010795 นางสาวนิโลบล ทีสุ<ม

63133010796 นายกิตติ พิมพเก

63133010797 นายเตชวัตร สามัคคี

63133010798 นางสาวอาจารี ศรทอง

63133010799 นายณรงคฤทธ์ิ นนศรีราช

63133010800 นายทิศศาพร เนตรแสงศรี

63133010801 นายจักรพงษ จันทะดวง

63133010802 นางสาวสุกัญญา บํารุงกุล

63133010803 นางสาวเมริน ฤทธาพรม

63133010804 นางสาวนาวา โพธิจักร

63133010805 นางสาวชลิตตา สินทร

63133010806 นายกันตณัชชา กันบุรมย

63133010807 นางสาวจุระพร ศิริวิ

63133010808 นางสาวจารุวรรณ อวนศรี

63133010809 นางสาวนุชสุดา แสนโสม

63133010810 นางสาวพรรณิกา พิมพชัยศรี

63133010811 นางสาวอภิวันท กินบุญ

63133010812 นางสาวนริศรา จันทรบุตร

63133010813 นางสุนิสา พูลยรัตน

63133010814 นางสาวโสรญา คําจันทรลา

63133010815 นายประณต วิริบูลย

63133010816 นางสาวฐิติพรรณ เกตุสิงหสร�อย

63133010817 นายสหรัชต เวชชัชศาสตร
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63133010818 นายธิติวุฒิ กุลสาร

63133010819 นางสาวจิตรลดา ศิลารัตน

63133010820 นางสาวสําเนียง บุญชัย

63133010821 นางสาวแคทรียา โคตรประทุม

63133010822 นางสาวจุฑามณี วีระพันธ

63133010823 นายธีระภัทร โคตรแก�ว

63133010824 นางสาวกุลยา ชูไธสง

63133010825 นายวรวัฒน มาธุระ

63133010826 นางสาวอัจฉรา มาเสาเหลา

63133010827 นายพาทิศ สิทธิโชติ

63133010828 นางสาวกัญญกนก อนุชาติ

63133010829 นางสาวศิร ประภา อุบลเลิศ 

63133010830 นางสาวปาลิตา ทองเลื่อม

63133010831 นางสาวรัชดาภรณ ชรากาหมุด

63133010832 นายพิทักษ มานะดี

63133010833 นางสาวยุภาวดี รักลาภเจริญ

63133010834 นายภรานันท แสงกล�า

63133010835 นางสาวมณฑิกา หอมหวล

63133010836 นางสาวสุวัจมาลย แรกจานเหนือ

63133010837 นางสาวศุภศิริ อักษรณู

63133010838 นางสาวนาราภัทร ศรีสันต

63133010839 นายวุฒิชัย คุณเนตร

63133010840 นายธรณเทพ แดงสวัสด์ิ

63133010841 นางสาวสุชาดา แพงป6สสา

63133010842 นายพงศกร รูปสูง

63133010843 นายสุภณัฐ ศรีคุ�ม

63133010844 นายธนาวุฒิ เข็มลา

63133010845 นางสาวนิตยา วิชัยแสง

63133010846 นายยอดชาย พรมคําซาว
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63133010847 นายณัฐถกรณ พัฒนสระคู

63133010848 นางสาวศิวิมล วรรณชัย

63133010849 นางสาววิจิตรา อุ<มสาพล

63133010850 นางสาวจริยา แก�วนิล

63133010851 นายกฤติเดช กุมจันทึก

63133010852 นายภาคภูมิ หาญปPย

63133010853 นางสาวเกศรินทร บุญน�อย

63133010854 นางสาวสุนิสา ใจเกษิม

63133010855 นางสาวสายธาร บุญสร�าง

63133010856 นางสาวภัทราภรณ ตะโก

63133010857 นางสาวสุนิษา อินทมลย

63133010858 นางสาวสุรีรัตน สุประมา

63133010859 นางสาวมนัสนันท ชาบรรดิษฐ

63133010860 นางสาววรรณะกรานต อารัมภวิโรจน

63133010861 นางสาวขวัญชนก อุสาห

63133010862 นางสาวนิรมล แสนอยู<

63133010863 นายสุทธิชัย ยอดดอกไม�

63133010864 นายปฐมพร บุตรศาสตร

63133010865 นางสาวจิราวรรณ พันจริต

63133010866 นางสาววิภาวี โชติไสว

63133010867 นายอรรควุฒิ บุตรศรีรักษ

63133010868 นางสาวฤดีพิมล สีเสนซุย

63133010869 นางสาวภานุชญา ใจไวย

63133010870 นางกนกอร ขลุ<ยเงิน

63133010871 นางสาวณัฏฐปภัสร วิเศษศรี

63133010872 นางสาววิไลพร ศรีป6ญญา

63133010873 นางสาวสุภัทรา โพธ์ิเกษม

63133010874 นางสาววิลาวรรณ วงษชัยภูมิ

63133010875 นางสาววรัญชลี ขุนบาลยอ
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63133010876 นายชัยวิชิต วงษนอก

63133010877 นางสาวอัญชนา เหลาจําปา

63133010878 นายกิตติศักด์ิ ศรีอินทรเก้ือ

63133010879 นางสาวชัญญานุช อุทัยวี

63133010880 นายณัฐวุฒิ นามวงศ

63133010881 นางสาวปานฤทัย ภูรี

63133010882 นางสาวปรางฉัตร จันทรเจริญ

63133010883 นางสาวจิรวดี บุตรโคตร

63133010884 นางสาวทรรธิกา แก�วมะ

63133010885 นางสาวอรัญชญา เนื่องภักดี

63133010886 นางสาวเจนจิรา ศรีสมัย

63133010887 นางสาววรรณสงกรานต ยาวศิริ

63133010888 นายภาคภูมิ ผากา

63133010889 นางสาวศิระภัสสร ดวงงาม

63133010890 นายชุษณะ สิงหสถิตย

63133010891 นางสาวณัฐกานต ผ<านจังหาร

63133010892 นางสาวจารุวรรณ โคตรเพชร

63133010893 นายนพพร วังแสนแก�ว

63133010894 นางสาวศศิมาภรณ เบ็ญจโชติ

63133010895 นางสาวสุภัทรา แสงแก�วเขียว

63133010896 นายสุรบถ เขียนภักดี

63133010897 นางสาววิไลพร จันทาอ<อน

63133010898 นายอนุวัฒน สุพรรณภูวงศ

63133010899 นางสาวอรณิชชา มังกรณ

63133010900 นางสาวนฤพร วิชาราช

63133010901 นางสาวกนิษฐา ภารประดิษฐ

63133010902 นางสาวเบญจมาศ เขาเขจร

63133010903 นายกิตติพงษ โพธ์ิงาม

63133010904 นายยุทธนา กมลนันท
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63133010905 นางสาวสุชาดา ภูครองนา

63133010906 นางสาวมณีรัตน แก�วกัณหา

63133010907 นายคชกฤษณ ดาหา

63133010908 นายก<อสกุล บุญสาร

63133010909 นายจักริน โค�วประดิษฐ

63133010910 นายประติมา เหลาแก�ว

63133010911 นายกฤษฎา ศรีรังสิต

63133010912 นายวุฒิ นนท สอน คราม 

63133010913 นายณัฐวี คลังภูเขียว

63133010914 นางสาวปรางคกมล ศิริโชคมงคลชัย

63133010915 นายชาติเชื้อ พ้ืนสุนทร

63133010916 นางสาวภาวิณี พูลิน<ม

63133010917 นายจักรวาล จงเทพ

63133010918 นางสาวยสินทรา ศิริกุล

63133010919 นางสาวเนตรนภิส นระแสน

63133010920 นางสาวเบ็ญญา โคกแหล<

63133010921 นายสุรวิชญ เหลืองทอง

63133010922 นางสาวพรไพลิน แก�วบู<

63133010923 นายพิชิตชัย ไชยสาสน

63133010924 นายศุภรักษ ไพรรัตน

63133010925 นางสาวนุชนาฎ วรรณนา

63133010926 นายพงศกร พิมพจันทร

63133010927 นางสาววัชราภรณ นาคอินทร

63133010928 นางสาวณัชชลิดา มธุรเวช

63133010929 นางสาวจิราพร พูนทรัพย

63133010930 นางสาวเพชรรัตน เจอะแก<นหอม

63133010931 นางสาวจิราพร ศรีป6จฉิม

63133010932 นายวิราษฎร มีเจริญ

63133010933 นางสาวพัชราภร มวลมนตรี
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63133010934 นายจิรวัฒน จํานงกิจ

63133010935 นางสาวสิรินญา สาริทา

63133010936 นางสาวณภัส รพี สมจินดา

63133010937 นายพัชระ สุดทีป

63133010938 นางปAยธิดา สมาทา

63133010939 นางสาวบุษยพร เมืองงาม

63133010940 นางสาวกาญจนา สุพัฒน

63133010941 นายศิริ สิทธิจันทร

63133010942 นางสาวทัสนีย แฝงฤทธ์ิ

63133010943 นางสาวกลรัตน ซึมกระโทก

63133010944 นางสาวณัฐนีย ชาลีวรรณ

63133010945 นางสาวฐิติมา พุทธา

63133010946 นางสาวผลิกา สิมพา

63133010947 นางสาวพรพรรณ เปรมโยธิน

63133010948 นางสาวขนิษฐา สายยนต

63133010949 นางสาวเมธาวี คําเรืองศรี

63133010950 นางสาวสุภาวดี สุวรรณธรรมมา

63133010951 นายพิตรพิบูล จันทรุญ

63133010952 นางสาวธิดารัตน หิรัญสถิตย

63133010953 นางสาวอุมาพร คําแพง

63133010954 นายพัทธรนันท แสงศรี

63133010955 นางสาวหนึ่งฤทัย ลาภเลิศ

63133010956 นางสาวสุกัญญา พ่ึงมี

63133010957 นายชนัชญ สาริกา

63133010958 นางสาวอิสราภรณ จันทรแดง

63133010959 นายธนิศร ศิริบรรจง

63133010960 นางสาวดารณี บุญกอง

63133010961 นางธนัญนัต หม่ืนพัด

63133010962 นางสาวลัดดาวัลย วงษช<าง
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63133010963 นายกฤตัชย ชูตวิสูตร

63133010964 นางสาวขวัญฤทัย วิโย

63133010965 นายนนทลักษณ พาลนาด

63133010966 นายยุทธพิชัย โสบรรเทา

63133010967 นายสหชัย วงษภักดี

63133010968 นายกิตติศักด์ิ เฉนียง

63133010969 นายทศพล ศรีหนองบัว

63133010970 นางสาวปวีณา ดวงพรม

63133010971 นายพิชชากร เหล<านายอ

63133010972 นายอาคม จันทรปุKม

63133010973 นายณครินทร ม<วงพรหม

63133010974 นางสาวธวัลรัตน น�อยดี

63133010975 นายเจตวัฒน จงวิไลเกษม

63133010976 นางสาวรัติกาญน บัวหาร

63133010977 นายชัยณรงค มาตฤทธ์ิ

63133010978 นางสาวสุดารักษ ซ่ือรัมย

63133010979 นางสาวณัฐพร เดชปทุม

63133010980 นางสาวปAยวดี กิณรีย

63133010981 นายยุทธนา พิสัยพันธ

63133010982 นายโอรส จันทรสา

63133010983 นางสาวพรธวัล สีขน

63133010984 นางสาวสิริกร เสตะสุข

63133010985 นายนิติกร บุญศร

63133010986 นายยุทธนา หม่ืนศรี

63133010987 นางสาวป6ทมาภรณ พิลาพันธ

63133010988 นายกิตติศักด์ิ หล�าพันธ

63133010989 นางสาวหัทยา ทองทา

63133010990 นางสาวสลิลทิพย สุขส<ง

63133010991 นางสาวพิมพพิชฎา จันทรเพ็ญ
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63133010992 นางสาวเบญจวรรณ สง<าลี

63133010993 นางสาวศศิธร จงดอนหัน

63133010994 นางสาวกนกพร ป6ชชามูล

63133010995 นายชัยวัฒน รักชาติ

63133010996 นางสาวลภาพิมพ กุลขลา

63133010997 นายเดชา จันทรศรี

63133010998 นางสาวศุภศิริ แซ<แจ<น

63133010999 นางสาวศศิประภา สุขเณร

63133011000 นางสาวนภัสภรณ แก�วยม

63133011001 นางสาวณิชานันท ปAYนทอง

63133011002 นางสาวสุภาวดี พุดละ

63133011003 นางสาวธิติยา คนดี

63133011004 นายกษิดิศ พุทธกัลญา

63133011005 นางสาวจิราพรรณ โคตรประทุม

63133011006 นางสาวธมนวรรณ บริบูรณ

63133011007 นางสาวสิริจรรยา เปรมพงษ

63133011008 นางสาวขวัญธิดา ชะปูแสน

63133011009 นายวัชรพงศ บรรหาลี

63133011010 นางสาวกนกพรรณ สุดโลก

63133011011 นางอารีญา หล�าแก�ว

63133011012 นายธีระพงษ มูลผง

63133011013 นายอภิสิทธ์ิ ดีศาสตร

63133011014 นางสาวณัฐพร เกตุดาว

63133011015 นางสาวศศิธร หาญรบ

63133011016 นายกฤษดา เหมะธุลิน

63133011017 นายทศพล ขันสอาด

63133011018 นายวินัย ตาเมือง

63133011019 นางสาวจิตสุภา กุลนอก

63133011020 นางสาวกาญณิตา ไกรคุที
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63133011021 นางสาวกัณฐกาญจน แสงบุญเกิด

63133011022 นางสาวณัฐรียา ทองนพคุณ

63133011023 นางสาวพัทธธีรา อุทธา

63133011024 นายสรายุทธ เจตบุตร

63133011025 นางสาวณฐารินทร สาวิสิทธ์ิ

63133011026 นายฤทธิเกียรติ นามเกษ

63133011027 นางสาวกุลนันท มะโนปา

63133011028 นางสาวอนุธิดา กองทองนอก

63133011029 นายแสนศักด์ิ นาเมืองรักษ

63133011030 นางสาวอรอุมา หาญสุริย

63133011031 นางสาวปวีณา พูลวงษ

63133011032 นางสาวปานรดา คณะมะ

63133011033 นางสาวสุกัลยา วรรณพงษ

63133011034 นางสาวบุษยลักษณ มงคลธง

63133011035 นายศราวุธ ธนทรัพภัทรโชติ

63133011036 นางสาวอรณี ไชยหาญ

63133011037 นายกรรชัย บ�านเหล<า

63133011038 นายกันตพิชญ พุทธศร

63133011039 นางสาวศศิวิมล สะใบหอม

63133011040 นางสาวสุกัญญา การดี

63133011041 นายทรงพล บุญธรรม

63133011042 นางสาวนิลุบล บุญวิเศษ

63133011043 นายวรวุฒิ ฝKายสูนย

63133011044 นางสาวกาญจนาพร อานประโคน

63133011045 นางสาวกฤติยา พาทอง

63133011046 นางสาวสุมาลิน ตรีมาตร

63133011047 นางสาวปุริมปรัชญ ฉัฏบวรลักษณ

63133011048 นางสาวญาดา ไพศาลพงศ

63133011049 นางสาวธนธรณ จิระจิตตมีชัย
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63133011050 ว<าที่ ร.ต.หญิงวาสนา นามประเสริฐ

63133011051 ว<าที่รต.หญิงอัจฉรา กาวิน

63133011052 นายภูวดล ภูบังดาว

63133011053 นางสาวกรรณิกา วิเท<ห

63133011054 นายวรวุฒิ ถ่ินตองโขบ

63133011055 นางสาวพิมพผกา ยอดพันคํา

63133011056 นางสาวขนิษฐา กิจันทร

63133011057 นางสาวอรัญญา ทาบุเรศ

63133011058 นางสาวจุฑามาศ พลชํานิ

63133011059 นายนนทวัฒน ทรัพยกุล

63133011060 นายณัฐวุฒิ ลอดเส

63133011061 นายธนวัฒน จันทรวงค

63133011062 นางสาวเกวลิน สุดชาดี

63133011063 นางสาวนริสา เจริญไชย

63133011064 นายจิรายุทธ อุดม

63133011065 นางสาวพรพิมล จันทรเหล<อ

63133011066 นางสาวอรทัย แสบงบาล

63133011067 ส.อ.วิษรุต จันประทักษ

63133011068 นางสาวกรธรินทร ไชยคีนี

63133011069 นายมนัส สิงอุดม

63133011070 นางสาวเสาวภา วงคษาคร

63133011071 นางสาววราพร น�อยตาแสง

63133011072 นายปฐพี วงศสมศรี

63133011073 นายศุภชัย รักษาภักดีO

63133011074 นางสาวฉัตรมณี บุญหลักคํา

63133011075 นางสาวจุฑาธิปย เลิศธนธานี

63133011076 นางสาวกุลสตรี อุปแสน

63133011077 นางสาวปวีณวัช วอนอก

63133011078 นางสาววรรณพร พันตัน

หน�า 382 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133011079 นายอาณัติ ก่ิงโพธ์ิ

63133011080 นายกุลเดช พยุงวงศ

63133011081 นางสาวศิริกัญญา โสภาอุทก

63133011082 นายสุรัฐ เพชรน�อย

63133011083 นางสาวภัทรวรินทร มีเอี่ยม

63133011084 นางสาววรรณนิภา ยอดสง<า

63133011085 นางสาวจันทรจิรา ชัยมุงคุณ

63133011086 นางสาวจุฑามาศ รถา

63133011087 นางสาวณัฐริกา ครุนันท

63133011088 นางสาวสุวิชาดา ไชยเทียมพล

63133011089 นางสาวธนพร พริ้มทองตระกูล

63133011090 นายพัฒนพงษ คชวิน

63133011091 นางสาวอรยา หม่ืนพัฒ

63133011092 นายสยมภู ดรอินทร

63133011093 นางสาวประภัสสร หงษศรี

63133011094 นางสาวอัฟณาญ เจTะสาเรTะ

63133011095 นายเนติพงษ น�อยตาแสง

63133011096 นายนัฐวุฒิ ยอดพังเทียม

63133011097 นางสาวณัฐนิชา ทองลอย

63133011098 นายนนทชา พงคชยุดา

63133011099 นายชูวิทย ศรีจํานงค

63133011100 นางสาวพัทจารีย สุวรรณบล

63133011101 นายนนทธวัช อุ<นจังหาร

63133011102 นางสาวธัญญารัตน สิริโภคสกุล

63133011103 นายชัยยันต ภาวจันทึก

63133011104 ส.อ.ปริญญา แพ<งสองคอน

63133011105 นางสาวจิราพรรณ พลเรียงโพน

63133011106 นางสาวเกตนศิริ ทิพเนตร

63133011107 นายกิติศักด์ิ วรศักด์ิ
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63133011108 นายสุชาติ ศรีใส

63133011109 นางสาวกมลชนก ประเจริญ

63133011110 นางสาวจุฑาภรณ กาวี

63133011111 นางสาวณัฐวดี มณีแสง

63133011112 นางสาวเกษรินทร ไชยศาลาแสง

63133011113 นางสาวปนัดดา ศรีประทุม

63133011114 นางสาวพูลสิน คําปาน

63133011115 นางสาวธิดา พลอินทร

63133011116 นางสาวนวลนิจ สมพิทักษ

63133011117 นางสาวมณฑิรา โพธ์ิแสง

63133011118 นางสาวสิริรัตน ไชยเสนา

63133011119 นางสาวกนกพร มีรัตน

63133011120 นางสาวหงษลัดดา ลีหล�าน�อย

63133011121 นางสาวณัฎนิช สิงหโตทอง

63133011122 นางสาวสุวนันท ทิพนัส

63133011123 นางสาวศิริรัตน สีสมพาน

63133011124 นายสุวพงษ ประสงคแก�ว

63133011125 นายกณวรรธน พรหมทอง

63133011126 นายปราชญพงศ ทองพรม

63133011127 นางสาวอําพิกา เก้ือเกิน

63133011128 นายทศพล พิลาชัย

63133011129 นางสาวพิชชาพร จอมคําสิงห

63133011130 นางสาวกุสุมา สมัตถะ

63133011131 นางสาวกมลรัตน พันโภคา

63133011132 นายัจักรพงษ วรรณชัย

63133011133 นางสาวนิภาธร วงคใหญ<

63133011134 นายเสถียร ใจดี

63133011135 นางสาวดาหวัน มีโวหาร

63133011136 นางสาวดารุณี ภูมิกอง
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63133011137 นายพงษสิทธ์ิ ศรีสวัสด์ิ

63133011138 นางสาวสิริยากร พรหมเสน

63133011139 นางสาวสุพรรณษา ไพรัตน

63133011140 นางสาวจิราวดี นาเเถมเงิน

63133011141 นางสาวสมฤทัย ยอดศิริ

63133011142 นางสาวอภิสรา สิงหนุวัฒนะ

63133011143 นางสาวอทิติยา หาผลดี

63133011144 นายชาญวิทย โคกจันทึก

63133011145 นายเสฏฐวุฒิ สุขผดุง

63133011146 นางสาวนุชจนาถ ทัดเศษ

63133011147 นางสาวขัติยาภรณ แพงบุตรดี

63133011148 นางสาวพัชริญา ขัติยะ

63133011149 นางสาวขวัญฤดี สุวะไกร

63133011150 นายธนัชชา เกตุธานี

63133011151 นางสาวยศวดี วินัยศักด์ิสิทธ์ิ

63133011152 นางสาวฑิวาภรณ สุวะธี

63133011153 นางสาวเกสรา ทําเนาว

63133011154 นางจารุณี สีสิงห

63133011155 นางสาวอรัญญา หาญชัย

63133011156 สิบเอกอธิวัฒน อุดมก�านตง

63133011157 นางสาวชนิดา พัสดร

63133011158 นางสาวศิริฉาย รอดเลิศ

63133011159 นางสาวพรชิตา สืบสุนทร

63133011160 นายจิรายุทธ จันทะคาม

63133011161 นางสาวนพมาศ ศิริเวช

63133011162 นางสาววราพร แสงอยู<

63133011163 นายพชรพล มูลปHอม

63133011164 นายอภิวัฒน มูลศรีติ

63133011165 นางสาวชนัญญา ไทยแท�
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63133011166 นางสาวณัฏฐิพร พิมพา

63133011167 นางสาวอารีรัตน ศรีเขียว

63133011168 นางสาวนัฐญา สุวรรณท�าว

63133011169 นางสาวกนกวรรณ สมใจรักษ

63133011170 นางสาวนฤพรรษ งามดี

63133011171 นางสาววริศรา มะสิกา

63133011172 ส.อ.จีรศักด์ิ ศรีสมบัติ

63133011173 นางสาวธันยชนก ศรีคํา

63133011174 นางสาวศกุลตลา จันทรสว<าง

63133011175 นางสาวอาทิตยา ศรีเรือง

63133011176 นางสาววรดา ภูอืด

63133011177 นางสาวชฎาภรณ พรมคํา

63133011178 นางสาวป6ทมา เหล<าสินชัย

63133011179 นางสาวอภิญญา เยาวเสริฐ

63133011180 นายชัยนรานนท ประทุมแก�ว

63133011181 นางสาวจารุวัลย คนซ่ือ

63133011182 นางสาวพรรณทวี ศักด์ิผิวฝาด

63133011183 นางสาวปวริศา แช<มพุดซา

63133011184 นางสาวเยาวเรศ พ้ืนผัด

63133011185 นายอิสระพงศ พบวงษา

63133011186 น.ส.เสาวลักษณ หนันเรียง

63133011187 นายกิตติพันธ ชาลีเปรี่ยม

63133011188 นางอุบล แสงทะลา

63133011189 นางสาวจุฑามาศ ภูผาคุณ

63133011190 นายวสันต ม่ันคง

63133011191 นางสาวปAยะนุช ดอนพันเมือง

63133011192 นางสาวดวงเดือน วิจิตขะจี

63133011193 นางสาวอาภาพร ชวนประกอบ

63133011194 นางสาวณัฐกัลย วาริยันต
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63133011195 นายอภิสิทธ์ิ อุ<นแก�ว

63133011196 นางสาวยุวธิดา จันทมาน

63133011197 นางสาวหทัยทิพย โลนสาร

63133011198 นางสาวทิพยา ศรีบุรินทร

63133011199 นายปริวัติ โขลา

63133011200 นางสาวรัตนาภรณ โพธ์ิตาดทอง

63133011201 นางสาวรุ<งฟHา บุญเจริญ

63133011202 นายภัทรธร วรสิทธ์ิ

63133011203 นายสุพิสิทธ์ิ วันแก�ว

63133011204 นางสาวเบญจวรรณ แก�วศรีนวม

63133011205 นางสาวหทัยทิพย ดีเจริญ

63133011206 นางสาวนัทธชนัน ขยันดี

63133011207 นางสาวนาฏยา เพ็งพา

63133011208 นางสาวปวีณธิดา ยันตะนะ

63133011209 นางสาวอัมพิกา ท�วมแก�ว

63133011210 นางสาวธนภรณ แนวหล�า

63133011211 นางสาวอุมาภรณ ตลับเงิน

63133011212 นางสาวสาริณี สุภานนท

63133011213 นายสิทธิกร คําทอง

63133011214 นางสาวปาริชาติ แจ<มวรรณ

63133011215 นายนพรัตน จิปอมจา

63133011216 นางสาวกฤติยา สิงหปHอง

63133011217 นางสาวเสาวภา ปHองโล<ห

63133011218 นางสาวศุภลักษณ แก�วใส

63133011219 นายยุทธ พงษ โคตรพัฒน 

63133011220 นายชนุดม สุวิจิตร

63133011221 นางสาวเสาวภา ไผ<ขาว

63133011222 นายศรายุทธ บุตรกิจ

63133011223 นายอานนท ถุงแก�วหงษ
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63133011224 นางสาวญาสุมินทร ปะเมธา

63133011225 นายจิรัฎฐ อภิวิชญทีปกร

63133011226 นางสาวประกายแก�ว แสนศรี

63133011227 นายเรวัตร ภักดีดุล

63133011228 นางสาววรรณภา ทองคํา

63133011229 นางสาวรวิษฎา จินดาวรัญXู

63133011230 นายพิชญพงศ ไชยลาภ

63133011231 นางสาวภรรัช ปHองขันธ

63133011232 นายกีรติกร อุทธยาวงศ

63133011233 นายมารุตพงษ ประสมเพชร

63133011234 นางสาวพิไลวรรณ สมคะเน

63133011235 นางสาวสุทธิวรรณ ณ นคร

63133011236 นางเบญจมาศ ประสงคเงิน

63133011237 นางสาววิมลวรรณ ป6จจุโส

63133011238 นางสาวภานิชา วงษทาสี

63133011239 นายอภินันท สาลี

63133011240 นายวิทวัส ประจวบสุข

63133011241 นางสาวจิราภา แจ<มศรี

63133011242 นางสาวคําแก�ว เครือสุข

63133011243 นายภูริณัฐ นามวิจิตร

63133011244 นางสาวนงคนุช อรัญโชติ

63133011245 นางสาวอาทิตยา ศรีเพชร

63133011246 นางสาวสุวนันท พรหมพินิจ

63133011247 นางสาวสุธาสินี จริยานุกูลวงศ

63133011248 นางสาวภัทธิรา เหลือสุข

63133011249 นางสาวปรารถนา ศรีพรม

63133011250 นางยุพะดี พลศรีเมือง

63133011251 นางสาวศิริมล อินตาต<อ

63133011252 นายศราวุธ จันทรทิศ
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63133011253 นางสาวสุจิตรา เสาะสาย

63133011254 นางสาวดารุณี วาวิไลย

63133011255 นางสาวสุนิษา ขวัญศิริ

63133011256 นางสาวพัชรินทร น�อยอั้ง

63133011257 นางสาวชุติมา แก�วนาเมือง

63133011258 นางสาวอุราวรรณ แสนสร�อย

63133011259 นางสาวเสาวลักษณ คูณภาค

63133011260 นายอุรุพงศ พิลามาศ

63133011261 ส.อ.สาริน สนั่นเมือง

63133011262 นายจักรพันธ เก้ียวสันเทียะ

63133011263 นางสาวบุหลัน ผาเกตุศรี

63133011264 นางสาวธนัญญา ศรีสุธรรม

63133011265 นางสาวสุชัญญา ขันติธีรนนท

63133011266 นางสาวป6ญจารีย แก�วสง

63133011267 นางสาวรัชนี เหล<าทองสาร

63133011268 นางสาวเปรมฤดี มุลพิลึก

63133011269 นางสาวณธิดา อุทาวงค

63133011270 นางสาวจิริรัชกุล หลินศรี

63133011271 นางสาวอัญชลี สีลาคํา

63133011272 นางสาวอาณดา ชัยมีเขียว

63133011273 นายพีรยุทธ พลรักษา

63133011274 นางสาวพัชรินทร แดงวิบูลย

63133011275 นางสาวกัญญาภัทร แก�วลาย

63133011276 นางสาวมณีรัตน ขาวกิจ

63133011277 นางสาวอนันตญา ศรีล�อม

63133011278 นายณัฐวุฒิ ประทุมอ<อน

63133011279 นางสาวพรรณธร พลเคน

63133011280 นางสาวสิรีธร สิงหงอย

63133011281 นางสาวจุรีมาศ ภูโสภา
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63133011282 นางสาวขวัญศิริ รัตนวิไล

63133011283 นายอาทิตย กระธรรมะ

63133011284 นางสาวศิศิรา สุวรรณไตร

63133011285 นางสาวทิยาพร ไชยพร

63133011286 นายภัสชระกรณ กุสาวดี

63133011287 นายสิทธิกร จอมคําสิงห

63133011288 นางสาวสรัสนันท ปูKสา

63133011289 นางสาวประกายเพชร บุตรชน

63133011290 นางสาวจุฬาวรรณ บัวทอง

63133011291 ว<าที่ ร.ต.สุรวิทย คีรีวงษ

63133011292 นางสาวสุวิภา สาวันทา

63133011293 นางสาวณัฐกานต โสใหญ<

63133011294 นายเจตภัทร ภิรมยไกรภักด์ิ

63133011295 นางสาวนิตยา แก�วไชยะ

63133011296 นางสาวสุดารัตน พงษเฉย

63133011297 นางสาวอุมาวดี ลีวัฒนะ

63133011298 นายพิเชษฐ พ<อยันต

63133011299 นางสาวนันทิกานต จําปามาตร

63133011300 นายดํารงฤทธ์ิ เหมือนหาญ

63133011301 นางสาวศิรินทรา มงคลเคหา

63133011302 นายเทอดไทย ศรีประโค

63133011303 นางสาวชนิกานต ลาภมูล

63133011304 นางสาวกัญญาณัฐ วรจิตร

63133011305 นายพีระวิทย ทองโท

63133011306 นายนิเทศก แก�วไกรสร

63133011307 นางสาวสิริวิภา เสนานันท

63133011308 นายวิทยา บาลไธสง

63133011309 นางสาวอังคณา มาสี

63133011310 นายพัชรพล ปุเรชะตัง
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63133011311 นางสาวอารยา ภูชะวี

63133011312 นางสาวสุรภา ชมทิพย

63133011313 นายเจษฎาบดินทร จันทะชัย

63133011314 นางสาวชินานาถ เอี๊ยวชัยพร

63133011315 นายชัยวัฒน สมกิจศิริ

63133011316 นายธนพงษ ไสวดี

63133011317 นางสาวหทัยทิพย บุญตาท�าว

63133011318 นางสาวนิรชา วันนา

63133011319 นางสาวดาริน ฟองแก�ว

63133011320 นางสาวสมพิศ มาตยา

63133011321 นางสาวพัฒธลียา สง<าวงศ

63133011322 นางสาวชินีนาถ จันทรดี

63133011323 นางสาวจิราพรรณ ขาลอยู<

63133011324 นางสาวกฤติยา เเก�วไชย

63133011325 นางสาวพุทธชาติ เสาวคํา

63133011326 นางสาวนริศรา ทรัพยบุญเลิศมา

63133011327 นางชญานิศ อาญาเมือง

63133011328 นางสาวพัชราภรณ วงษซอง

63133011329 นางสาวนิรชา ฉายแสงรัตน

63133011330 นางสาวกรรณิการ สําเนียง

63133011331 นางสาวธมลษวรรณ คําภักดี

63133011332 นางสาวรัชนี ศรีตระการ

63133011333 นางสาวชลธิชา ไมลโพธ์ิ

63133011334 นางสาวญาฐิณี ไชยวงศหว่ันทTอก

63133011335 นางสาวณัฐญา แพงพิสาร

63133011336 นางสาวนิตยา ศรีวิชา

63133011337 นายพฤทธ์ิ นิมคํา

63133011338 นางสาวกรกมล ศิลาพัฒน

63133011339 นายทศพล ย้ิมบุญนะ
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63133011340 นางสาวสุปรียาภรณ ผลภิญโญ

63133011341 นางสาวอธิชา คําสีแก�ว

63133011342 นายศิรวิทย กุมพล

63133011343 นางสาวฐิติพร บุญงาม

63133011344 นายณัทชปรเมศวร ป6นมา

63133011345 นางสาวพัสตราภรณ นิลเพชร

63133011346 นางสาวพัธชลิตา เทพแดง

63133011347 นางสาววิมลรัตน แสนสุข

63133011348 นางสาวภาณุมาศ บัวชุม

63133011349 นางสาวธัชภร เลไธสง

63133011350 นายสติวัฒน หีบแก�ว

63133011351 นางสาวธนัดดา ปHองประทุม

63133011352 นางสาวศศินา บรรหาร

63133011353 นายวีรวัฒน สนสี

63133011354 นางสาววรรณนิศา หวังคํา

63133011355 นางสาววรรณิสา คุณพรม

63133011356 นางแพรดาว บุตรวงษ

63133011357 นายศุภกิจ ศรีวุฒิพงศ

63133011358 นางสาวธัญญรัตน ด<านซ�าย

63133011359 นางสาวรุ<งนภา งานยางหวาย

63133011360 นางสาวเมวดี ภูมิลา

63133011361 นางสาววิรินทรา ภิบาล

63133011362 นายณัฐพล จันทะนุย

63133011363 นางสาวพรทิพย จันทรงาม

63133011364 นางสาวศยา พลแสน

63133011365 นางสาวสิรินันท สีแดง

63133011366 นางสาวเจนจิรา กิจจรรยา

63133011367 นางสาววิลาสินี บุญประจักษ

63133011368 นายวัชระ แวทไธสง
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63133011369 นางสาวภัทราภรณ ดอกอินทร

63133011370 นางสาวพรนภา จันลุน

63133011371 นายวันเฉลิม สุดเฉลียว

63133011372 นายภาธร โล<หอภิรักษกุล

63133011373 นางสาวกัญญารัตน ทองวัน

63133011374 นายธนบูลย มุ<งวิชา

63133011375 นางสาวอภิวรรณ ฉันทะดี

63133011376 นางสาวทัศนีย สมบัติตรา

63133011377 นายพีรวัส โสภณอดิศัย

63133011378 นางสาวณัฐปภัสร วิเชียรชัยชาญ

63133011379 นายทินกร พันธภูมิ

63133011380 นางสาวสุภาภรณ บัวระพา

63133011381 นางปารวี จินาพันธ

63133011382 นางสาวเย็นจิตร จุตาทิศ

63133011383 นายชัยยันต ตะนัยศรี

63133011384 นางสาวพลอยไพลิน ชิณศรี

63133011385 นายปฐมพงษ พิมพหานาม

63133011386 นางสาวรุ<งดารา สังสุดชา

63133011387 นายกาญจนวัฒน ศรีสวัสด์ิ

63133011388 นายวัชระ กาบแก�ว

63133011389 นางสาวปาริชาติ มุงคุณแสน

63133011390 นายวัชระ ศิริวัฒน

63133011391 นางสาวโชติกา สุวรรณมาโจ

63133011392 นางสาวรัชดาพร อนันตภูมิ

63133011393 นางสาวสุพัตรา ป6ดตาเน

63133011394 นางสาวกฤติกา อรัญมิตร

63133011395 นางสาวสุดารัตน ชนิดกุล

63133011396 นายพีระพงษ พิมตะวงศ

63133011397 นางสาวนงคราญ มูลแก<น
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63133011398 นางสาวอารีญา บรรเทา

63133011399 นายทะริกา ศรีสุพรรณ

63133011400 นางสาวรัชฎาพร ปราบมนตรี

63133011401 นายกฤตเมธ ราวะรินทร

63133011402 นางสาวเสาวลักษณ บรรดิษฐ

63133011403 นางสาวสุดารัตน สายอ<อนตา

63133011404 นางสาวธัญญลักษณ ชมภู

63133011405 ว<าร�อยตรีปฏิภาณ ศรีเกษม

63133011406 นายรังสันต สมลับ

63133011407 นางสาวอารยา นุ<มดี

63133011408 นางสาวรัชนี ถีระสา

63133011409 นางสาววิลาวัณย วิลัยพันธ

63133011410 นางสาวธัญชนก โพธาราม

63133011411 นางสาวเบญจวรรณ มณีรัตน

63133011412 นางสาววรรณธิภา วิลุนละพันธ

63133011413 นางสาวนิตย เคหาวิต

63133011414 นางสาวชุติมน ศักดิวงศ

63133011415 นางสาวชุติกาญจน พุทธลก

63133011416 นายไพรัตน ภูพาดแร<

63133011417 นางสาวกรรณภัฐณ ใจตรง

63133011418 นายกิตติพล กุลชะโมรินทร

63133011419 นางสาวอุไรวรรรณ โป[ะเล็ก

63133011420 นางสาวรัตนาภรณ นามพิลา

63133011421 นางสาวศศิวิมล ภาโนมัย

63133011422 นางสาวเกล็ดดาว สังฆะมณี

63133011423 นางสาวฐิติมา ธงพรรษา

63133011424 นายอรรคพล ภูผาจิตต

63133011425 นางกนกฉัตร แจ�งนาม

63133011426 นางสาวฉัตรปวีณ ศรีวงคออน
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63133011427 นางสาวสุมิตา เหล<าอรรคะ

63133011428 นายภัสรพี จํานงภักดี

63133011429 นางสาวพิมพกานต เฉวียงวาศ

63133011430 นายวันพิทักษ สองศรี

63133011431 นางสาวพรนรัตน เคียวกลางดอน

63133011432 นางสาวอารียา โสดา

63133011433 นางสาวกุลธิดา พาลุกา

63133011434 นายดุลยวัตร สิงหยะบุศย

63133011435 นายฐาปนิก ประดับสี

63133011436 นางสาวณัฐนันท วชิรป6ทมา

63133011437 จ<าสิบเอกอภิชาติ ทวีโชค

63133011438 นางสาวศุภณOฺดา ศรีวิเศษ

63133011439 นางสาวกรรณิการ พิมพจําปา

63133011440 นางสาวปAยะวดี มีชัย

63133011441 นางสาวสุธัญญา ภูศรี

63133011442 นางสาวเอมอร หนองหาร

63133011443 นายพลวัฒน วรรณาหาร

63133011444 นางสาวนวพร ตะติยรัตน

63133011445 นางสาวอัญมณี แสงจันทร

63133011446 นางสาววรรณรดา ศรีต้ือ

63133011447 นายสุรพล อุ<มสาพล

63133011448 นางสาวณัฐธิดา ท<อนทอง

63133011449 นางสาวกุลสตรี อันทะศรี

63133011450 นางสาวเนตรนภา สายเพีย

63133011451 นางสาววราภรณ ขันอุย

63133011452 นางสาวธนภรณ คงสมนาม

63133011453 นางสาวภัทรภรณ ติสันเทียะ

63133011454 นางศรัณยพร แสนวัง

63133011455 นางสาวชนนิกานต ณ จําปาศักด์ิ
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63133011456 นางสาวศลิษา ทัพผา

63133011457 นางสาวภาวินี ป6ดไพร

63133011458 นายวัชเรนทร อุทรักษ

63133011459 นายอภิวัฒน นิ่มเวไนย

63133011460 นางสาวกมลพรรณ สุริยันต

63133011461 นายฉัตรชัย สายพงษ

63133011462 นางสาวสุมิตรา สะท�าน

63133011463 นางสาวพูนสิริ เย่ียมรัมย

63133011464 นางสาวเรณู เพียลุ�ย

63133011465 นางสาวสิริรัตน สีระบุตร

63133011466 นายอนันต ประทุมวัน

63133011467 นางสาวทัณฑิกา ช<องวารินทร

63133011468 นางสาวชุติมาศ ควรดี

63133011469 นายณัฐวุฒิ มุ<งรวยกลาง

63133011470 นางสาวพัชรีฎา ดวงสวัสด์ิ

63133011471 นางสาววรรณรัตน ใต�ร<มโพธ์ิทอง

63133011472 นางสาวธัญญากร เสตา

63133011473 นางสาวดวงฤทัย ภูมิภาค

63133011474 นายอยุเดช พันธุแพง

63133011475 นางสาวภัทริยา ศรีพูล

63133011476 นางสาวสุพรพรรณ กมลเลิศ

63133011477 นายภาณุพงศ สัตยพานิชกุล

63133011478 นางสาวอาภาพร สีดาช<วย

63133011479 นายคุณาพร หอมทอง

63133011480 นางสาวอาริษา สุขพูล

63133011481 นางสาวปณิฏฐา จันหอม

63133011482 นางสาวธนัญญา รัตนวงษา

63133011483 ส.ต.ท.สันติ มะโนจันทร

63133011484 นางสาวสุธิณา ดีโป
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63133011485 นายอนุชัย วงศบัว

63133011486 นางสาวอนุธิดา จันทะกา

63133011487 นางสาวเบญจมาศ ทองดี

63133011488 นางสาวเอมวิกา ยวงดี

63133011489 นางสาวณัฐฐินันท คาดพันโน

63133011490 นางสาววิภาพร พันโกฎิ

63133011491 นางสาววราลักษณ เมาะราษี

63133011492 นางสาวนภารัตน เหล<าคนค�า

63133011493 นายครรชิต สิทธิสงคราม

63133011494 นางสาวอัญชลี บัวสาย

63133011495 นางสาวอาจรีย พุ<มพวง

63133011496 นางสาวมานิตา บทมาตร

63133011497 นางพัชราภรณ ชิณฤทธ์ิ

63133011498 นายปฐพี แสนมี

63133011499 นางสาวพิชญาภา คําผิว

63133011500 นายกมล ใจงาม

63133011501 นางสาวธรรมพร ปาปะภา

63133011502 นางสาวเจนจิรา ชาวด<าน

63133011503 นางสาวดวงพร แสนไชย

63133011504 นางสาวอรุณรัตน ลอยพิมาย

63133011505 นายเดโช ศรีสวัสด์ิ

63133011506 นางสาวสุพัตรา พันเทศ

63133011507 นางสาวชนาพร กลางแม

63133011508 นางสาวกนกพร แสงแก�วนพเก�า

63133011509 นางวรรณิษา ทรงศิลปM

63133011510 นายกัมปนาท คํามูล

63133011511 นางสาวอารยา นามป6ญญา

63133011512 นายดนัย มุจรินทร

63133011513 นางสาวนภัสวรรณ อินสม
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63133011514 นางสาวปาลิตา พิลา

63133011515 นางสาววรางคณา เกิดวัฒน

63133011516 นายฌานวัตร เกตุพร

63133011517 นางสาวอาธิติยาพร สุขเกษม

63133011518 นายเกษม ไถวสินธุ

63133011519 นายฤทธิพร สอดโสม

63133011520 นางสาวจิOราภรณ สอนผา

63133011521 นางสาวอัจฉราวรรณ ก<อทอง

63133011522 นางสาวขวัญฤดี ศรีใส

63133011523 นางสาวณัฐรดา หอมทอง

63133011524 นายปฏิพงษ แฝงเพชร

63133011525 นางสาวเกศินี ขุนโต

63133011526 นายคณิศร แก�วกํ่า

63133011527 นางสาวประณยา สีรินทร

63133011528 นางสาวนัทรินทรภรณ ผาดํา

63133011529 นายสมพร เสริฐศรี

63133011530 นางสาวพรวนัช เหาะเจริญ

63133011531 นางสาวปาริฉัตร บุตราช

63133011532 นางสาวเมษา โพธ์ิสุวรรณ

63133011533 นางสาวช<อผกา สายบุญต้ัง

63133011534 นายเชาวลิต ขาวผ<อง

63133011535 นายวาธิต สาลี

63133011536 นายนลธวัช วิสูญ

63133011537 นายชัยณรงค วงธิสอน คารอน

63133011538 นายคิงแดง ศิริการ

63133011539 นางสาวอุษาณี ชิดทอง

63133011540 นางสาววิภาวัลย สร�อยสูงเนิน

63133011541 นางสาวแพทรีญา สุวรรณศรี

63133011542 นางสาวศุภาวรรณ นวลหยวก
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63133011543 นางสาวดวงใจ เผ<าเวียงคํา

63133011544 นายสังวาลย อุทาโย

63133011545 นายพีระเสก พลค�อ

63133011546 นางสาววรรณิสาข ซาซุม

63133011547 นางสาวพิมพิดา บัวแพ

63133011548 นางสาววรรณิภา คําโล<ห

63133011549 นางสาวเสาวลักษณ แย�มงาม

63133011550 นางสาวผกามาศ ศิริขันธแสง

63133011551 นางสาวพัชรี เรืองเดช

63133011552 นางสาวน.ส.อภิวันทน ปPมะนาว

63133011553 นายอดิศร โค�วประเสริฐ

63133011554 นางสาวยุวธิดา สีสมสัน

63133011555 นางสาวปAยะพร เนธิบุตร

63133011556 นางสาวรัตนาภรณ พันธมหา

63133011557 นางสาวยุวรี อาถนา

63133011558 นายก<อเกียรติ อิงธิสาร

63133011559 นายสุชาติ ผาสุข

63133011560 นางสาวพรรณิภา บุญตา

63133011561 นางสาวจิราพร หอมภักดี

63133011562 นางสาวณัฐมล อุ<นเพ็ญ

63133011563 นายพรทวี คําสีแก�ว

63133011564 นางสาวจริยา ทาบุตตะ

63133011565 นางสาวศุภาพิชญ ชินวงษ

63133011566 นางสาวชลธิชา วาทิรอยรัมย

63133011567 นางสาวพิชญา แสงเธียร

63133011568 นางสาวอริสรา ก้ันชัยภูมิ

63133011569 นางสาววริศรา ใจศิลปM

63133011570 นายไกรสรณ ขจีวงศวิไล

63133011571 นายรัชชสิทธ์ิ ใจหาญ

หน�า 399 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133011572 นางสาวศิริลักษณ ทิศเพ็ญ

63133011573 นางสาวสุพรทิพย อาบสุวรรณ

63133011574 นางสาวนัฏฐารุจา สร�อยกุดเรือ

63133011575 นายปรัชญา วิเศษศรี

63133011576 นางสาวกมลชนก อุทรักษ

63133011577 นางสาวพรพิมล ชุ<มธิ

63133011578 นายปรีดา ผิวคํา

63133011579 นายสุทธิศักด์ิ นารีรักษ

63133011580 นางสาวรัตติยากร ภูมิคอนสาร

63133011581 นางสาวพิศมัย สันประภา

63133011582 นายตะวัน อินทวงศ

63133011583 นางกนกพร เรียงภวา

63133011584 นายธีระวัฒน ไกรรัตน

63133011585 นางสาวป6ณทิตา บุปผาพรหม

63133011586 นายสิขเรศ เล<าสกุล

63133011587 นายศุภณัฐ ถนอมสัตย

63133011588 นางสาวประกายกาณ ชูศร

63133011589 นางสาวฐิติมา ปุริมาโน

63133011590 นางสาวปAยนุช ยุดกระโทก

63133011591 นางสาวธิดารัตน ธิภาศรี

63133011592 นางสาวสุพัตรา สกุลไทย

63133011593 นางสาวกฤตยา วะสุรีย

63133011594 นางสาวศิริญยารัชญ ไชยวงค

63133011595 นางสาวณิชาภัทร สุขรัตน

63133011596 นายณัฐวุฒิ กันหากูล

63133011597 นายราชศักด์ิ ชัยปา

63133011598 นายคฑาเทพ กลางพรม

63133011599 นางสาวสายทิพย วิชาทา

63133011600 นายศักด์ิสิทธ์ิ พินิจศักด์ิ

หน�า 400 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133011601 นางสาวพนัดดา พลารักษ

63133011602 นายรัฐวิทย จรบุรี

63133011603 นางสาวสุวรรณี ภู<ระหงษ

63133011604 นางสาวสุณิสา สุดแท�

63133011605 นางสาวปฐมพร นาหนองตูม

63133011606 นางสาวพัชรินทร วินทะสมบัติ

63133011607 นายทินกร ราชวงค

63133011608 นางสาวชานิสรา พลชํานิ

63133011609 นางสาวปภาวดี จโนภาส

63133011610 นางสาวกุลนิษฐ แตงเย็น

63133011611 นางสาวสุดา นาโท

63133011612 นางสาวอาทิตยา แก�วม<วง

63133011613 นางสาวลัดดาวรรณ พลเสน

63133011614 นางสาวชมพิชาน จ�อยนุแสง

63133011615 นางสาวอมรรัตน ฤาชา

63133011616 นายพรหมวิวัฒน ลักษณะพรหม

63133011617 นายฐนัน เมืองลอย

63133011618 นายยศพันธ ศรีสมสุข

63133011619 นางสาวชนันธร พรหมช<วย

63133011620 นางสาวอุไรวรรณ พรหมคําบุตร

63133011621 นางสาวธรขวัญ ปองนาน

63133011622 นายปวเรศร ปานะสทธิ

63133011623 นางสาวสุมาลี เผ<าแสนเมือง

63133011624 นางสาวจิราพร เฉิดฉาย

63133011625 นางสาวกุมาภรณ ประสงคบุญ

63133011626 นางสาวสุรางคณา อรุณ

63133011627 นางสาวณัฐสุดา แขวงเมือง

63133011628 นางสาวจันทิมา สมณะคีรี

63133011629 นางสาวอภิญญา ศรีล�วน
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63133011630 นางสาวพรทิพา หวายฤทธ์ิ

63133011631 นางสาวหนึ่งฤทัย พรมดอนกอย

63133011632 นางสาวธารารัตน สิงหโต

63133011633 นางสาวอัญรินทร นวนมา

63133011634 นายมณัสวี วรรณโนมัย

63133011635 นางสาวหทัยชนก สนทนา

63133011636 นางสาวเกตุกันยา อิ่มสําอางค

63133011637 นางสาวศิริภัทร ทองแบบ

63133011638 นางสาวปภาดา พลพิทักษ

63133011639 นางสาวกฤติญา พรมจ�าย

63133011640 นางสาวปAยดา นวลฉวี

63133011641 นางสาวประพิมพพร คุ�มหมู<

63133011642 นางสาวธัญลักษณ โยธา

63133011643 ว<าที่ ร.ต.หญิงสุธาสินี ฟองจางวาง

63133011644 นางสาวนิภาพร ฝKายเหนือ

63133011645 นางสาวศิริมา กันยาณาม

63133011646 นางสาวกาญจนา แสงดาว

63133011647 นายสัตยา นาหาร

63133011648 นางปรีดาพร มีพูล

63133011649 นายณัธพงษ กุลโม�

63133011650 นางสาววัชราภรณ ทีภูเวียง

63133011651 นางสาวกนกพร สิงขาม

63133011652 นางสาวจุฑามาศ ศรีจําพลัง

63133011653 นางภาษิตา พันธสิงห

63133011654 นางสาวสุพรรณิการ จักรกาย

63133011655 นางสาวมุจรินทร กลิ่นเกษร

63133011656 นางสาวพรพรรณ พันธะพุมมี

63133011657 นางสาวณัฐรดา ธุระงาน

63133011658 นายธนากร ทองสละ
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63133011659 นายธนารักษ มิตรนอก

63133011660 นายยุทธศักด์ิ ม่ันคงดี

63133011661 นางสาวศิริประภา นวลอินทร

63133011662 นางสาวกิตติยา ม่ังค่ัง

63133011663 นายฉัตรชัย โสมนัส

63133011664 นางสาวฐิตารีย หาญเจริญวงศ

63133011665 นายสุรชัย สุริยงคต

63133011666 นายวัลลภ ภูมิสวัสด์ิ

63133011667 นางสาวจิรภิญญา สร�อยอุดม

63133011668 นางสาวสุพรรณา สุทธิศรี

63133011669 นางสาวพัชรียา แสนเสริม

63133011670 นางสาวกานตธิดา รัจพจน

63133011671 นางสาวศศิตา คําสมหมาย

63133011672 นายวัชรพล โสภาเลิศ

63133011673 นายอากาศ ภาษีสวัสด์ิ

63133011674 นางสาวพัชฎากร ภูสงวน

63133011675 นางสาวญานิศา ทองชัช

63133011676 นางสาวนรีรัตน เชิญรัมย

63133011677 นายพรหมเมศ แสงกล�า

63133011678 นายอภิสิทธ์ิ เคล�าโนนคร�อ

63133011679 นายชนาธิป ชํานาญ

63133011680 นายพงศธร พานโคกสูง

63133011681 นางสาวกนกวลี ธนลัทธวิมล

63133011682 นางสาวสุชาดา มีศิริ

63133011683 นางสาวกัญญภัค พลวิเศษ

63133011684 นางสาวปนัดดา ธานีกุล

63133011685 นางสาวพิมพนภา ศักด์ิดาศรี

63133011686 นางสาวอภิญญา กองการ

63133011687 นางสาวภาวนา สุริยะเดช
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63133011688 นายสุรศักด์ิ คําพระวงศ

63133011689 นายคฑาวุธ พลนันท

63133011690 นายวุฒิชัย สุจริต

63133011691 นายเจษฎางค เกษทองมา

63133011692 นางธัญรัตน บุญยอด

63133011693 นางสาวธิติมา กาทํามา

63133011694 นายกิตติพงศ ไชยม่ิง

63133011695 นางสาวเจียรศุภางค กมลเวคิน

63133011696 นางสาววิภาวรรณ ละภักดี

63133011697 นางสาวเสาวรีย อรุณรัตนวงศ

63133011698 นายวีระยุทธ ศรีเชียงสา

63133011699 นายศุภกฤต วังคะฮาต

63133011700 นายธนพนธ จําวงศ

63133011701 นายชิณวัตร เกาะม<วงหมู<

63133011702 นางสาววนิดา เชาวนกุล

63133011703 นางสาวปรียาภรณ วุฒิสาร

63133011704 นางสาวสริตา ชื่นใจ

63133011705 นางสาวดวงกมล สอนสิทธ์ิ

63133011706 นายทิวานัถ แก�วสอนดี

63133011707 นางสาวพชรภรณ น�อยนิมิตร

63133011708 นางสาวเจนจิรา กนกกูล

63133011709 นายธีรพล สตารัตน

63133011710 นางสาวกาญจนา ปรีสิทธ์ิ

63133011711 นางสาวสุนิสา ชุ<มอภัย

63133011712 นางสาวศิริกานดา เดชโฮม

63133011713 นางสาวศศิธร อามาตร

63133011714 นายภูเก�า ศรีสุระ

63133011715 นายวชิรวิทย จิตจักร

63133011716 นางสาวเจนจิรา เพชรเสถียร
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63133011717 นางสาวดิษยพร ทองนุช

63133011718 นางยุภาวดี วันสาสืบ

63133011719 นางสาวนันทนา ปุยจันทร

63133011720 นายอานนท อารี

63133011721 นางสาวอริสรา แถวลีลา

63133011722 นายสุทธินัย ขุนหาญ

63133011723 นางสาวจิทณากรณ สามิบัติ

63133011724 นางสาววิภาดา เพ็งหลอย

63133011725 นายธีรุตม ศิริพงศพีระ

63133011726 นางสาวณัฐชยา ภูจอมนิล

63133011727 นางสาวสิริปรียา ล้ําเลิศ

63133011728 นายญาณพัฒน กุลกิจ

63133011729 นายพลพิริยะ หิ้วพิมาย

63133011730 นางสาววิภาภรณ ดาแก�ว

63133011731 นางสาวเสาวลักษณ สาลี

63133011732 นางสาวเบญจมาศ ทองมูล

63133011733 นางสาวนภัสสร ชุดชุมแพ

63133011734 นางสาวณัฐธิรา ยมนัตถ

63133011735 นางสาววารุณี จันทะคาม

63133011736 นางสาวณัฐนารี เขียวอาสา

63133011737 นางสาวจีรพรรณ สุวรรณศรี

63133011738 นางสาวสุกานดา กลิ่นชิด

63133011739 นางสาวเดือนเพ็ญ แก�วประสาร

63133011740 นางสาวรัชฎาภรณ มีชัยรัมย

63133011741 นางสาววิมลสิริ แซ<อึ้ง

63133011742 นายปภังกร วรไวย

63133011743 นางสาววราพร โทพา

63133011744 นายยุทธชัย ราษีสวย

63133011745 นางสาวทิพาพรรณ นันตเวช
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63133011746 นางสาวสุธิมา ลบบํารุง

63133011747 นางสาวประภาพร ป6ททุม

63133011748 นายทศพล พลทะกลาง

63133011749 นายพัฒนพงษ ศรีทุมมา

63133011750 นางสาววณัฐสรัญ วิเศษชู

63133011751 นางสาวชฎาพร ใหม<คามิ

63133011752 นางสาวณัฐสุดา จักรนารายณ

63133011753 นางสาวจุฑารัตน โมรา

63133011754 นายวงศธร เย็นสวัสด์ิ

63133011755 นางสาวดวงกมล มรกต

63133011756 นายริฏวาน โตTะจิ

63133011757 นางสาวกวินทรา จันทรตรี

63133011758 นางสาวฐิติรัตน ภูมิลา

63133011759 นางสาวธิรัญดา เรืองศักด์ิ

63133011760 นางสาวกนิษฐา แก�วภู

63133011761 นางสาววิภาพร บุญสายัง

63133011762 นายสันติพร พุทธทองศรี

63133011763 นางสาวสุภาวดี เครือสุวรรณ

63133011764 นางสาววิชญาพร ราชรี

63133011765 นางสาวพรจรินทร ไสยกิจ

63133011766 นายทรงวุฒิ ทองแสนคํา

63133011767 นางสาววรรณวิศา นามตะ

63133011768 นายมลฑณ โสภณ

63133011769 นางสาวสุรีภรณ วัฒนรุ<งเรืองสุข

63133011770 นางสาวเฉลิมพร เข่ือนศิริ

63133011771 นางสาวธนกัญญา ดิษฐสมบูรณ

63133011772 นางสาวกนกพร ธัญญารักษ

63133011773 นางสาวจุฑาทิพย วัฒนสุทธิพงศ

63133011774 นายธน อุดมธนานันต
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63133011775 นางสาวอัจฉรารัตน ทองจันทร

63133011776 นางสาวนันทินี ศรีคาม

63133011777 นายณัฐวัตร ปุHงคง

63133011778 นางสาวปนัดดา เลไธสง

63133011779 นายศรารักษ เกาะลุน

63133011780 นางสาวสุภาวดี แก�วดี

63133011781 นางสาวเพ็ญประภา มณีจักร

63133011782 นางสาวศรัญญา นาสินพร�อม

63133011783 นางสาวอรนุช โมกขรัตน

63133011784 นางสาวณิชารีย ปานกลิ่น

63133011785 นางสาวรัตติกาล ศักด์ิซ�ายดา

63133011786 นายชาญสิปปM ศิลารัตน

63133011787 นางสาวธัญญาภรณ ชัยโภชน

63133011788 นางสาวศิริกมล จงเทพ

63133011789 นายภูมัย มาตรวังแสง

63133011790 นางสาวธิติสุดา สุริยะรัมย

63133011791 นางสาวกาญจนา ไตรนิคม

63133011792 นางสาวยุพดี ปะฏิตัง

63133011793 ว<าที่ ร.ต.หญิงพรรทิภา ทองเกลียว

63133011794 นางสาวยุมาภรณ แน<นอุดร

63133011795 นางสาวอรจิรา ล�านเที่ยง

63133011796 นางสาวมนัสชญา บุษราคัม

63133011797 นางสาวขวัญจิรา ทองเงิน

63133011798 นางสาวสกาวเดือน ปุนจันตัง

63133011799 นางสาวสุธิดา เจนถูกใจ

63133011800 นางสาวอรอุมา ภูชะนาม

63133011801 นางสาวสุภาพร สมวงค

63133011802 นายเกียรติศักด์ิ ชํานิยา

63133011803 นางสาววิลาวรรณ ภูทองกรม

หน�า 407 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133011804 นายปณิธาน เฟ\Yองฟู

63133011805 นางสาวพรรณทิพย ศรีโคตร

63133011806 นางสาวธมนวรรณ นามกุนี

63133011807 นางสาววนิษา คําผุย

63133011808 นายศักดา ศรีบุญเรือง

63133011809 นางสาวนิชธาวัลย ภิญโญขวัญ

63133011810 นายศักดา อินทะ

63133011811 นางสาวจารุวรรณ สังฆะจารย

63133011812 นางสาวฉัตรมณี สายต้ังใจ

63133011813 นายฤทธิญา อ<อนพรรณา

63133011814 นายณัฐวัตร ป6ญญาใส

63133011815 นางสาวจิราภรณ ยาย<อ

63133011816 นางสาวสุกัญญา เสนาจิตร

63133011817 สิบเอกหญิงอรทัย ทักษิณ

63133011818 นางสาวณัฐติญา มณีก�อน

63133011819 นางสาวกมลพัชร กาพล

63133011820 นางสาวพรนภา ภักดียา

63133011821 นายธีรพล พลเย่ียม

63133011822 นายธีรภัค วงษคํา

63133011823 นางสาวกมลชนก กลางท<าไค<

63133011824 นางสาวกรรณิการ แก�ววังปา

63133011825 นางสาวขนิษฐา ไพรศรี

63133011826 นายศุภฤกษ เย่ียมสมบัติ

63133011827 นางสาวเปรมฤทัย ปHานพูล

63133011828 นางสาวชนิตา พร�อมบัวปKา

63133011829 นายอนุพนธ ลุยตัน

63133011830 นายพลกฤต ชัยวงษ

63133011831 นางสาวฤทัยรัตน ฟุงสูงเนิน

63133011832 นายจิตกร มิสาธรรม
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63133011833 นางสาวกาณจิมา พรมราช

63133011834 นางสาวสุภาวรรณ จิตรเอื้อ

63133011835 นางสาววาธิณี อันทะราศรี

63133011836 นางสาวเจนจิรา มีม่ัน

63133011837 นางสาวชไมพร ธรรมแสง

63133011838 นางสาวอุลิญา พลสิทธ์ิ

63133011839 นายสิริภพ ช�างเปPย

63133011840 นางสาวจุรีพร พลเบ�า

63133011841 นางสาวอภิญญา โลมโคกสูง

63133011842 นางสาวภาสินี ใจมาลัย

63133011843 นางสาวแพรไหม จันทรนวล

63133011844 นายธนสิทธ์ิ สิงหานิล

63133011845 นางสาวเพ็ญพิสาข คําดี

63133011846 นางสาวหนึ่งฤทัย มะโน

63133011847 นางสาวณภัทร สีหาจ<อง

63133011848 นางพัชรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

63133011849 นางสาวสุนันทา สุดใจ

63133011850 นางสาววรรณจุรี อสุรพงค

63133011851 นางสาวกาญจนา เสารวงค

63133011852 นางสาวลักคณา หาญอาษา

63133011853 นายจักรพันธ สิงหปHอง

63133011854 นางสาวกฤตยา ตันทอง

63133011855 นางสาวสุณิสา แก�วพูล

63133011856 นางสาวปรีญาวรรณ พลโชติกุล

63133011857 นายพุฒิสรรค กันยาพันธ

63133011858 นางสาวมินตรา เอี่ยมตระการ

63133011859 นายวิทวัส ราตรีหว<าง

63133011860 นายศุภชัย ก่ิงคํา

63133011861 นางสาวนงเยาว ภูงามดี
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63133011862 นายเตชัส แก�วล�วน

63133011863 นางสาวรัตนาภร การะออ

63133011864 นางจีราวรรณ เขตผดุง

63133011865 นายสุรศักด์ิ ขันมะณี

63133011866 นางสาวกัญญารัตน บุตรผา

63133011867 นางสาวพิมพิพา ศรีโสภา

63133011868 นายปAยนัฐ พรประสิทธ์ิ

63133011869 นางสาวพรนิภา ศรีบุญเรือง

63133011870 นางสาวพัฒณิยา วงศสวาสด์ิ

63133011871 นางสาววรวลัญช ศรีสุวรรณ

63133011872 นางสาววิภาพร ทัดบุญเรือง

63133011873 นายศิวนัส ยอยโพธ์ิสัย

63133011874 นายวัชระพงษ นามเหล<า

63133011875 นางสาวจารุวรรณ สารสิทธ์ิ

63133011876 นางสาวจันจิรา ยงไธสง

63133011877 นายวิทวัส ปะเมนาโค

63133011878 นางสาวสุทธิดา บุตรเมือง

63133011879 นายสันติสุข บุษบง

63133011880 นายอัษฎางค สุขวัฒนกุล

63133011881 นางสาวทัศนียวรรณ ผาสกุล

63133011882 นางสาวหนึ่งฤทัย หม่ันหินลาด

63133011883 นางสาวอัจฉรา วีเงิน

63133011884 นางสาวพรภิรมย ด�วงแพง

63133011885 นางสาวนฤนาถ ดีแปHน

63133011886 นางสาวณัฐกานต รักษาพงศ

63133011887 นางสาวสายรุ�ง เติมวิถี

63133011888 นางสาวนิภาพร ภูกาบิน

63133011889 นางสาวโชติกา จันทมุลตรี

63133011890 นายยศอนันต ธนสีลังกูร
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63133011891 นายธวัช ดอนขันธ

63133011892 นายธนพล คํามูล

63133011893 นางสาววราพร พามูล

63133011894 นายสราวุธ มาตรา

63133011895 นางสาวอุไรวรรณ จันทักขิน

63133011896 นายธีรพงษ สีสันต

63133011897 นางสาวอัมพร กันหารัตน

63133011898 นางสาวดาริน กิจจาวิเศษ

63133011899 นางสาววริศรา นาควิจิตร

63133011900 นายธวัชชัย บุญที

63133011901 นางสาวณิชมน ศรีวะสุทธ์ิ

63133011902 นางสาวจรัญญา ปาลสาร

63133011903 นางสาวธัญญาลักษณ บุญปอด

63133011904 นายชัยรัตน เพ่ิมกุศล

63133011905 นางสาวมิรันตี ชูศรีโฉม

63133011906 นางสาวปาณิศา ญาณประเสริฐ

63133011907 นางสาวกมลชนก มหาสราวุธ

63133011908 นางสาวเมธี คณานิตย

63133011909 นางมุกกรินทร แซ<ต้ัง

63133011910 นางสาวสังวาลย ศรีรุ<งเรือง

63133011911 นางสาวอมิตา พรหมพักตร

63133011912 นางสาวสุนิสา ตาดนอก

63133011913 นายเกียรติศักด์ิ บุริจันทร

63133011914 นางสาวเมธินี อินทมน

63133011915 นางสาวอุมารังสี ทองคําวงศ

63133011916 นางสาวมินตรา จารนัย

63133011917 นางสาวขนิษฐา ศรีไชยา

63133011918 นางสาวปAยธิดา หาปูKทน

63133011919 นางสาวสิรินาถ สุ<มอิ่ม
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63133011920 นายนิติพน บรรพบุตร

63133011921 นางสาวสุภิศา ทัพเจริญ

63133011922 นายเดชาพล อุทัยชาติ

63133011923 นางสาวนิศารัตน คําบัว

63133011924 นางสาวรักษา วงชารี

63133011925 นางสาวสายใจ ปะวันเณย

63133011926 นางสาววิลาสินี โหยงโสภา

63133011927 นางสาวดลฤทัย โพธ์ิทัย

63133011928 นางสาววรารัตน พัสดร

63133011929 นางสาวรติพร บรรดาศักด์ิ

63133011930 นายธีระ ธนไพศาลวานิจ

63133011931 นางสาวจนิสตา หาจันทรศรี

63133011932 นายจํารัส กลมกอม

63133011933 นายเกียรติศักด์ิ ตลับเพชร

63133011934 นางสาวธันยกานต พรมศิริ

63133011935 นางสาวเอ็มอร แวงวรรณ

63133011936 นายเติมศักด์ิ ไชยอารา

63133011937 นางสาวกนกวรรณ สีหาบง

63133011938 นางสาวปาริชาติ สูงสุด

63133011939 นางสาวจิดาภา บุตรสุวรรณ

63133011940 นางสาวสุภาวดี แสงโยจารย

63133011941 นางสาวสรินยา บุราณ

63133011942 นายพรชัย บัวแสง

63133011943 นายอิสระชล ราณศึก

63133011944 นางสาวอรอนงค ประกอบดี

63133011945 นางสาวจุฑามาศ ทัศนไทย

63133011946 นางสาวชญานิศ โภคชาติ

63133011947 นายตฤณพัชญ พานะโส

63133011948 นางสาวอุไรวรรณ อินประจง
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63133011949 นายอิทธิศักด์ิ ศรีลา

63133011950 นายนพพล ภูบุรมณ

63133011951 นางสาวบุญรักษา เพียรนิยมรัตน

63133011952 นายประจักษ ภูพลผัน

63133011953 นางสาวจิราธิวัฒน วงษพรม

63133011954 นางสาวไฉไล บุญสิทธ์ิ

63133011955 นางสาวจารุพร ชัชรัตน

63133011956 นางสาวกนกวรรณ ดวงกรมนา

63133011957 นางสาวสุดารัตน แสนพวง

63133011958 นางสาวจิดาภา สุตมาตย

63133011959 นายอนุพงษ แหมดโรจน

63133011960 นางสาวรุจิประภา เศษรักษา

63133011961 นางสาววันวิสา ภูบัวใบ

63133011962 นางสาวรัตนาภรณ ตันนาดี

63133011963 นายธนกฤต เกตุสิทธ์ิ

63133011964 นายอนุพงษ บัตรวิเศษ

63133011965 นางสาวกัลยรัตน รันระนา

63133011966 นางสาวสมิตา ผาโม�

63133011967 นางสาวจามิกร โสดาศรี

63133011968 นางสาวกุลยา นกหงษ

63133011969 นายอลงกรณ  <อ<อนสีพันธ

63133011970 นางแพรว ธนภัทรพรชัย

63133011971 นางพิชญา ศิริสังขไชย

63133011972 นางสาวสุภาวดี นนวงศ

63133011973 นางสาวอรวรรยา มารอด

63133011974 นายวราวุธ ไตรธืเลน

63133011975 นายเอกภพ ด<านวันดี

63133011976 นายเชาวลิต แจ<มพิจิตร

63133011977 นางสาวสุภัตรา ศรีธรณ

หน�า 413 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133011978 นางสาวพัชชิราภรณ ฮาดดา

63133011979 นายวุฒิพงษ ชาวแสน

63133011980 นางสาวรัชดาพร เชื้อประสาท

63133011981 นางสาวพรรณนิภา นาน�อย

63133011982 นางสาวนัฐนันท มีคําทอง

63133011983 นางสาวธัญรดา โลศิริ

63133011984 นางสาวอรทัย รัตนศฤงค

63133011985 นางสาวปรรณรัตน ปาระมี

63133011986 นางสาวชนามาตย แตงอ<อน

63133011987 นางสาวผกาวรรณ สนองผัน

63133011988 ส.ต.ท.กิตติพงษ แสงกล�า

63133011989 นางสาวกอบบุญ มีสวัสด์ิ

63133011990 นายไพบูลย มะโนรมย

63133011991 นายสนธยา ประพฤติตาม

63133011992 นายณัฐวุฒิ จันทรวิทัน

63133011993 นางสาวนัสนันท กอพูกลาง

63133011994 นางสาวจิตติมา อุ<นจิต

63133011995 นางสาวฐานิตา ต<อพันธ

63133011996 นายพีรพงษ บุญกัน

63133011997 นางสาวพิชญนันท จีระสุขอนันต

63133011998 นางสาวพันทิพา วงษบุตร

63133011999 นายแสงเพชร สนโสม

63133012000 นางสาวสุธารัตน ช<วยชนะ

63133012001 นางสาวรุจาภา จันทรกลิ่น

63133012002 นางสาวอรนิชา คะอังกุ

63133012003 นางสาวนูรยีฮัน เจะปูเตะ

63133012004 นางสาวณัฐวดี วรพันธ

63133012005 นายปารุทธ ปานเนียม

63133012006 นางสาวชไมพร กงทอง
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63133012007 นายคมสันต์ิ ม่ิงวัฒนกุล

63133012008 นางสาวเดือนเพ็ญ สุริฉาย

63133012009 นางสาววนิดา พิลาออน

63133012010 นางสาวจุฑาทิพย เห็มสมัคร

63133012011 นายวัชรินทร มาดินดํา

63133012012 นายอวัช คงทวี

63133012013 นางสาววาสนา บุปะปา

63133012014 นางสาวชุติกาญจน แก�วโลก

63133012015 นายวีระยุทธ สุดสงคราม

63133012016 นางสาววิมลศิริ สีระพัดสะ

63133012017 นางสาวพรพิมล โพนกองเส็ง

63133012018 นางสาวหัทยา วัลลิภะคะ

63133012019 นางสาวทัศนีย สัทธรรม

63133012020 นางสาวธารทิพย หล�ายวน

63133012021 นายนภสินธุ เรืองศรีม่ัน

63133012022 นางสาวอินทุกร พงษพิเดช

63133012023 นางสาวสุวัลลีย สิทธิโภชน

63133012024 นางสาวสตรีรัตน ไววิลาศ

63133012025 นางสาวอารมณ นอกสระ

63133012026 นางสาวจุฑามาศ อุดรศรี

63133012027 นางสาวชุลีวันฑ สําแดงเดช

63133012028 นางสาวพิจิตรา มาเทพ

63133012029 นายธนธิษณ หงษทอง

63133012030 นางสาววิลัยพร ศาลารักษ

63133012031 นางสาวนลินี สังคําพันธ

63133012032 นางสาวชรินรัตน มณีไวย

63133012033 นางสาวพิชญสินี รัตนมงคลถาวร

63133012034 นางสาวพลอยชมพู กิจจานนท

63133012035 นายพงศศิริ มณีพงษ
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63133012036 นางสาวสุภาภรณ ขาวสุข

63133012037 นางสาวธริศรา รัดรองใต�

63133012038 นางสาวอรุณวัลย พนมคุณ

63133012039 นายธนวัฒน ศรีบุญรัตน

63133012040 นายนครินทร แสนรัมย

63133012041 นางสาวอัจฉราพรรณ แก�วมูลเมือง

63133012042 นางสาวพรรณวดี ศรีตะวัน

63133012043 นางมยุรี จันมะโฮง

63133012044 นางสาวสิริกร นามคุณ

63133012045 นางสาวจารุณี สังฆะฤกษ

63133012046 นายสุทธิวโชติ ศรีศิริโชคชัย

63133012047 นางสาวปาจรีย ศรีหาคลัง

63133012048 นางสาวปณิตา ศรีทอง

63133012049 นายจักรกริช ชนะสิงห

63133012050 นางสาวนันทสินี อินทวงษ

63133012051 นายปAยพล อิงคประเสริฐ

63133012052 นางสาวเนตรชนก สินมา

63133012053 นางสาววราพร ชะชิกุล

63133012054 นางสาวพรรวณี ลีพรมมา

63133012055 นางสาวเนตรนภา คล<องอาษา

63133012056 นางสาวพัชรีภรณ พรานันท

63133012057 นางสาวศรัญยรัตน ชมภูเขียว

63133012058 นายศักด์ิดา ศรีอุ<น

63133012059 นางมัตติกา โคตรศิลา

63133012060 นางสาวธัญญารัตน ปะเพระตา

63133012061 นายสุชาครีย ฝ6กฝKายธรรม

63133012062 นายธรรมวัตร ศิลกุล

63133012063 นายอภิเษก หิรัญงาม

63133012064 นางสาววริษา ณ จัตุรัส
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63133012065 นางสาวกัลยาณี นันจําลอง

63133012066 นางสาววโรชา กันยาวุธ

63133012067 นางสาวเกศิณี วิทยพงษพันธ

63133012068 นางสาวสกาวเดือน ทรงอาจ

63133012069 นางสาวชนกานต อุดมศิล

63133012070 นายอติราช เกษาหอม

63133012071 นางสาวชื่นฤทัย รอดพร�อม

63133012072 นายจิรายุ ศรีบุตรราช

63133012073 นางสาวลัดดา ไชยยงค

63133012074 นางสาวอนุสรา จันทรมูลตรี

63133012075 นางสาวศิริลักษณ สงคราม

63133012076 นายชัยมงคล ทองจํารูญ

63133012077 นางสาวขวัญศิริ เทเวลา

63133012078 นางสาวอรวรรณ โสสีทา

63133012079 นายอรรณพ ภูบุญรอด

63133012080 นางสาวณัฏฐณิชา โคตรบุตร

63133012081 นางสาวภัทราพร รัตนพันธุ

63133012082 นางสาววราภรณ ฟ6นเฟ\อง

63133012083 นางสาวนริชา สายยนต

63133012084 นางสาวสุจิตตรา ศรีสมบัติ

63133012085 นางสาวกิตติยากร บุญตา

63133012086 นางสาวกนกพร ชูไทย

63133012087 นายศุภมิตร ภูแช<มโชติ

63133012088 นางสาวกุสุมาพร สุราษฎร

63133012089 นางสาวสรัญรัตน แสงโสดา

63133012090 นางสาวกรรณิการ พิมพดีด

63133012091 นางอัญชลี รัตนเรOืองเดช

63133012092 นางรัชนี ชัยมงคล

63133012093 นายศุภวัชร แสนชัย
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63133012094 นางสาวจิรัชญา ศิริโฉม

63133012095 นางสาวอิสรียภรณ ขาวงาม

63133012096 นางสาวพัชรี โพธ์ิโน

63133012097 นางสาวธนพร ด�วงตะก่ัว

63133012098 นายสรศักด์ิ สายทองดี

63133012099 นางสาวจตุพร สีขํา

63133012100 นางพันธุทิพย พรมจวง

63133012101 นางสาวศศิฉาย มูลศรี

63133012102 นางสาวสุพิดา นามแถ<ง

63133012103 นางสาวพลอยขวัญ คุณเฉย

63133012104 นางสาวประกายแก�ว กองสังข

63133012105 นายอัศวิน อินตาพวง

63133012106 นายนพคุณ พระไตรยะ

63133012107 นายประดิษฐ พรมเด่ือ

63133012108 นางสาวมัศยา คุ�มกุดหว�Oา

63133012109 นางสาวเสาวลักษณ เหล<าสมบัติ

63133012110 นางสาวนิศาชล ตันเปาว

63133012111 นางสาวชฎาธาร ธนะภูมิชัย

63133012112 นายศักดิทัต พานจํานงค

63133012113 นายสิทธิชัย พฤษการ

63133012114 นางสาวพิมพกานต โพธ์ิสาฮาด

63133012115 นายณัฐกร ทิพชาติ

63133012116 นายอิสระ ศรีเคลือบ

63133012117 นางสาวรัชฎาภรณ ราชมี

63133012118 นางสาวกาญจนาพร ปHานภูมิ

63133012119 นางสาวเจนจิรา พระโนราช

63133012120 นายกฤษฎา ยอดวัน

63133012121 นางสาวรติรัตน บุราณวัตร

63133012122 นายวีรพล ศรีกระบุตร
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63133012123 จ.ส.อ.ศุกลพัชร ปAYนทอง

63133012124 นางสาววิภาวี มยุโรวาท

63133012125 นางกนกพร เอื้อกิจ

63133012126 นางสาวลักคณา บึงมุม

63133012127 นางสาวณัฐธิดา ศิลาเรือง

63133012128 นางสาวแปHง ยุระตา

63133012129 นางสาวกุมารี พลไกรสร

63133012130 นายพิทักษ เนื่องมัจฉา

63133012131 นายศรันยู สละกองคํา

63133012132 นางสาวศุภรัตน อารีเอื้อ

63133012133 นางสาวพัชรี สีกุล

63133012134 นายสุรชัย แก�วมา

63133012135 นายวัชรพล ปลื้มจิตร

63133012136 นายสรวิศ บุญกุล

63133012137 นางสาวกมลรัตน อิฐรัตน

63133012138 นางสาวป6ทวรรณ ประทุมดี

63133012139 นายอภิวัฒน ประทุมวัน

63133012140 นางสาวสุเพ็ญนภาภรณ บุญเทียม

63133012141 นางสาวธิดารัตน โบราณมูล

63133012142 นางสาวทิพวิมล ประเสริฐ

63133012143 นางสุปราณี พานารัตน

63133012144 นางสาวญาณินท ทองดี

63133012145 นายนิติพงศ ตาดต<าย

63133012146 นางสาวอุษณีย พลมณี

63133012147 นางสาวรัชนี พระบรรเทา

63133012148 นางสาวกาญจนา พูนผ<าน

63133012149 นางสาวณัฐภรณ นาเมืองรักษ

63133012150 นางสาวณัฐชา บุบผามะโล

63133012151 นางสาวสุชานรี แจ<มฤกษแจ�ง

หน�า 419 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133012152 นายวัชรกร ตุ<ยไชย

63133012153 นางสาวสมณจันทร จําเริญพานิช

63133012154 นายกนกรัชต บุญยัง

63133012155 นางสาวนุชจรี เจริญพงษ

63133012156 นางสาวจิรนันท เฉิดจินดา

63133012157 นางสาวศิริวรรณ โสมาโสก

63133012158 นางสาวสโรชา เวียงนนท

63133012159 นางสาวลัดดา สาระโป

63133012160 นางสาวปรียานันท จันไตร

63133012161 นางสาวพรทิวา ทองหล<อ

63133012162 นางเกษราภรณ ปกิรณะ

63133012163 นางสาวอนัญญา มีใจ

63133012164 นางสาวณัฐติกา แห<งสมัย

63133012165 นางสาวปณิดา ป6งสุข

63133012166 นายวัชรพงษ นันโท

63133012167 นายกษิดิศ นวเสรี

63133012168 นางสาวพรชนก สําราญพิทักษ

63133012169 นายวิทวัส จันทรสมบัติ

63133012170 นางสาวพลอยชมพู คําหวาน

63133012171 นางสาวยุภาวดี นามแสงผา

63133012172 นางสาวกรกนก ภูครองจิตร

63133012173 นางสาวมลทิวา หงษสีทอง

63133012174 นายชัยพิชิต คงศรี

63133012175 นางสาวกาญจนา จํานงคสุข

63133012176 นางสาวสิริชยา คงนิล

63133012177 นางสาวกัลชนา สุทธิวงษ

63133012178 นายกิตตินันท อินจันทึก

63133012179 นายสิรวิชญ ซารัมย

63133012180 นางสาวสตรีรัฐ วงคเชียงยืน
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63133012181 นางสาวบุษปวัน โสภณฤทธิเดช

63133012182 นายศิริชัย เชื้อตาพระ

63133012183 นายศิริชัย สมบัติ

63133012184 นางสาวกนกพร สุขโนนจารย

63133012185 นายคมสัน เอ็นดู

63133012186 นางสาวสุนันทา นุรัตน

63133012187 นางสาวปรีชญา บอขุนทด

63133012188 นายณัฐนันท นาที

63133012189 นางสาวสาวิตรี บ<อคํา

63133012190 นางสาวสุดารัตน นามศรี

63133012191 นางสาวอมรรัตน กินรา

63133012192 นางสาวมินทราวดี ทันชื่น

63133012193 นางสาวอภิญญา ภูมีศรี

63133012194 นายจักรพันธ พันธุระ

63133012195 นายรุ<งฤทธ์ิ หนูแก�ว

63133012196 นางสาวดาวเรือง ทองจุลละ

63133012197 นางสาวภัสสรา เผ�าหอม

63133012198 นางสาววิลาสินี นาโล

63133012199 นางสาวยลลดา ชุมแวงวาปP

63133012200 นางสาวนีลุบล เดชพละ

63133012201 นายสุริยัน จันทรวิเศษ

63133012202 นางสาวสาโรจน บุญญตุลานนท

63133012203 นายศิริศักด์ิ นิเรียงรัมย

63133012204 นางช<อผกา บุตรวงค

63133012205 นางสาววรพนิต ดําเนตร

63133012206 นางสาวอรอุมา เกยสุวรรณ

63133012207 นางสาวชนันทกานต ศรีระขันธ

63133012208 นางสาวศิญาภรณ เคนโคก

63133012209 นางสาวกฤษณา บุญเก้ือ
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63133012210 นางสาวธนกร สิงหสุดี

63133012211 นางสาวปุญญิศา นาถมทอง

63133012212 นางสาวอนุสรา แพงแสง

63133012213 นางสาวปวีณนุช อุดมกัน

63133012214 นายสุระศักด์ิ ภูผาลี

63133012215 นางสาวศรินธร ทองกํ่า

63133012216 นางสาวณัฐสุดา ศรีจําปา

63133012217 นางสาวชลิตา เอมรัตน

63133012218 นายอนุพงศ ซุงจารย

63133012219 นายจตุพล นวลงาม

63133012220 นางสาวพัทธธีรา จุลนันท

63133012221 นายฉัตรชัย ไชยบัน

63133012222 นายภานุพล โหรี

63133012223 นางสาวรัตติยา ทินภู<

63133012224 นางสาวภัฏญากาญจน เมินดี

63133012225 นางสาวศิริลักษณ ภู<วาว

63133012226 นางสาวสกลกานต ศรีโอษฐ

63133012227 นายชวลิต นวนิล

63133012228 นายธวัชชัย ทําสุนา

63133012229 นายวชิระ ต้ังเสรี

63133012230 นางสาวนิศาชล สุ<มมาตย

63133012231 นายโยธิน แสงห�าว

63133012232 นายณัฐพงศ คชอาจ

63133012233 นางสาวทัศพร พ้ืนแสน

63133012234 นายจุฬา บุตรเอก

63133012235 นางสาวสุชิดา คําแสงทอง

63133012236 นางสาวพิมชญา วิเศษสิทธิกุล

63133012237 นางสาวภาษิตา จันทรเพ็ญ

63133012238 นางสาวปรางค ฤดี อุณ วงศ 
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63133012239 นางสาวฉัตรชฎา ป6ญญะ

63133012240 นายศรราม หัดโนนตุ<น

63133012241 นางสาวชมพู เหล็กใหล

63133012242 นายกฤษณะ จงเทพ

63133012243 นางสาวธันชนก เขาขุนทด

63133012244 นายอดิศร สารสวัสด์ิ

63133012245 นางสาวณฤดี แซ<เฮง

63133012246 นางสาวกาญจนสิตา โชติสันติธนากุล

63133012247 นางสาวสุพัตรา ภูชะอุ<ม

63133012248 นางสาวธัญชนก ดวงขันเพ็ขร

63133012249 นางสาวอรวรรณ พันธุชิน

63133012250 นางสาวอัธยาภรณ ตังทวีทรัพย

63133012251 นางสาวไพรรินทร เสคําพันธ

63133012252 นางสาวสุกัญญา แสนกัน

63133012253 นางสาวรุ<งฤดี แก�วนิวงค

63133012254 นางสาวฉัตรชนก แก�วหาวงศ

63133012255 นางสาวปวีณา สุธรรมมา

63133012256 นายชัยมงคล ตรีเมฆ

63133012257 นางสาวปAยธิดา สร�างนานอก

63133012258 นางสาวฌายิณี รัตนคุณศาสน

63133012259 นายสิริมงคล วิชัยศร

63133012260 นายปAยะ กาลจุลศรี

63133012261 นางสาวฐิติรัตน สวัสด์ิเอื้อ

63133012262 นางสาวนภาพร อินทรเสง่ียม

63133012263 นางสาวพชรธรณ อุ<นอินทร

63133012264 นางสาวพิชญธิดา สุทธิโท

63133012265 นางสาวสุภิตา ขานดาบ

63133012266 นางสาวเจนจิรา ชัยอาสา

63133012267 นายสิทธิชัย คําสี
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63133012268 นางสาวนัฏฐา พุทธาวันดี

63133012269 นางสาวยมลภัทร ไพบูลย

63133012270 นางสาวกัญญารัตน บุตะเขียว

63133012271 นางสาวมลฑิรา สีใส

63133012272 นางสาวนันทวดี นาราษฎร

63133012273 นายปรีชา ลาวัลย

63133012274 นางสาวนริญญา เยนวัฒนา

63133012275 นางสาวสิริรัตน ปAติแก<นทราย

63133012276 นายอํานาจ แก�วศิริวรรณ

63133012277 นายแสนไชย อินอุ<นโชติ

63133012278 นายนันยพงษ ประดิษฐ

63133012279 นางสาวบัวบูชา มหารักษิต

63133012280 นางสาวนภาพร แสงโทโพธ์ิ

63133012281 นางสาวสิริลักษณ ผ�าผิวดี

63133012282 นางสาวกันติชา บุญรินทร

63133012283 นางสาวอรวรรณ ยังสูงเนิน

63133012284 นางสาววิลาวัณย แหวนนิล

63133012285 นายอภิสิทธ์ิ คํามี

63133012286 นายสมรัก แงวกุดเรือ

63133012287 นางสาวสุธิดา แก�วไสย

63133012288 นางสาวกนกวรรณ หัศกรรจ

63133012289 นายปริญญา พาเหมาะ

63133012290 นางสาวจิราภา แพงบุปผา

63133012291 นายวชิรพงศ มูลแก�ว

63133012292 นางสาวกัญชรส วงษนาม

63133012293 นายจักรนรินทร สุดาเดช

63133012294 นางสาวสุวนันท มาตรา

63133012295 นางสาวชนาพร นาก�อนทอง

63133012296 นางสาวนฤมล ศรีประทุม
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63133012297 นายยอดมงคล ผลบัว

63133012298 นางสาวพัชรินทร พงคําผาย

63133012299 นางสาวทิวาพร สินทร

63133012300 นางสาวเบญจมาศ แก<นภักดี

63133012301 นางสาวศิยาภา สุวรรณชนะ

63133012302 นายศุภณัฐ เหลี่ยมพิทักษ

63133012303 นายธรรมนูญ ร<มวาปP

63133012304 นายจิรพงศ แดงวันสี

63133012305 นางสาวกนกอร พิจิตร

63133012306 นางสาวกุลธิดา สิงจานุสงค

63133012307 นายกรณ เฮียงบุญ

63133012308 นายพิสิทธ์ิศักด์ิ ทับบุญ

63133012309 นางสาวนวรัตน ชาติตระกูลทรัพย

63133012310 นางสาวรุ�งนภา ปลื้มชัย

63133012311 นายณัฐวุฒิ แสงศรี

63133012312 นางสาวเกวลิน เอมโอช

63133012313 นายชลธาร ฝKายอุปปละ

63133012314 นางสาวพิชชา พลางกูร

63133012315 นางสาวณัฐฐนันท เมืองกระจ<าง

63133012316 นางสาวพัชราภรณ ศรีบัณฑิต

63133012317 นางสาวสุนิสา ทิพยตําแย

63133012318 นางสาวสุวรรณา มาลาม

63133012319 นางสาวนิศาลักษณ หนองสูง

63133012320 นางสาววรรณภา ศรียาฤทธ์ิ

63133012321 นางสาวอารียา ไตรทิพย

63133012322 นายคณพล ปะติโส

63133012323 นายดรุสัณฑ จันทรนคร

63133012324 นายนันทวัน หนองสูง

63133012325 นางสาวมนฤดี ฉัตรรักษา
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63133012326 นายลัทธพล ลาสอาด

63133012327 นายณัฏฐนันท เนืองนันท

63133012328 นางสาวจิตติยา บุตรศิลาฤทธ์ิ

63133012329 นางสาวพิมมาดา ตรงกระโทก

63133012330 นางสาวจินตจุฑา วงษสาจันทร

63133012331 นางสาวชัญวัชรภัทร แก�วแผ<ว

63133012332 นางสาวจิราภรณ วิหงส

63133012333 นางสาวเปรมปนัดดา ผิวเหลือง

63133012334 นายมาโนชญ กลางพิลา

63133012335 นางสาวณิชานันท มาสนา

63133012336 นางสาวนันทิศา นนตะบุตร

63133012337 นายนาวิก รื่นกลิ่น

63133012338 นางสาวณัฐธิรา เพียรอดวงศ

63133012339 นางสาวพรทิวา ขวัญถาวร

63133012340 นางสาวฉวีวรรณ หวานจริง

63133012341 นายสุชน สุวรรณป6กษิณ

63133012342 นางสาวกรกนก เชียนพลแสน

63133012343 นางสาวอัสรา ลากุล

63133012344 นางสาวณัฐฐา บุรวัฒน

63133012345 นายศุภกฤษ กงประโคน

63133012346 นางสาวเยาวดี หนอป6ญญา

63133012347 นางสาวชัญญานุช ศรีอ<อน

63133012348 นายบัณฑิตย คมขํา

63133012349 นายณัฐวุฒิ โสมาบุตร

63133012350 นางสาวฑิตยา จันตTะโมกข

63133012351 นางสาวฐิติมา ปาสานะ

63133012352 นางสาวรุ<งทิพย ไชยจันทา

63133012353 นายพงษพัฒน กล�าดี

63133012354 นางสาวกัญญารัตน สารฤทธ์ิ
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63133012355 นายธนภัทร กํ่าบุญมา

63133012356 นายฟHาลั่น วงษละคร

63133012357 นายสิทธิพงศ อุปรี

63133012358 นายกิตติพงษ เกนอก

63133012359 นางสาวพิสินี จะระคร

63133012360 นางสาววรดา วรบุตร

63133012361 นายติณณภพ ศิริบุญ

63133012362 นางสาวภาวณี แสนรัตน

63133012363 นางสาวกุสุมา ชัยนามล

63133012364 นายนิธิกร วัชระเศรณี

63133012365 นายภานุพงศ อุตภาพ

63133012366 นางสาวธัญญา บงแก�ว

63133012367 นายณัฐวุฒิ ฤทธ์ิธาธีรนันท

63133012368 นางสาวกานดา วันหากิจ

63133012369 นายศิวดล ตรีช<วย

63133012370 นางสาวป6ทมา เครื่องลาย

63133012371 นางสาวเบญจมาพร วงคฝKายแดง

63133012372 นางสาวอารุณี ลัทธ์ิถีระสุวรรณ

63133012373 นางสาวอุษณีย ศิริชวนจันทร

63133012374 นางสาวมนันยา ภิญโญภาพ

63133012375 นางสาวพิมพชนก ทวิลา

63133012376 นางสาวนันทนภัส ภูรับ

63133012377 นางสาวจิราพร สีสงัด

63133012378 นางสาวทิพยสุคนธ สอนไชยา

63133012379 นายอธิวัฒน กายากุล

63133012380 นางสาวภานิดา ลาดเงิน

63133012381 นางสาวกันทิมา ไชยบุตร

63133012382 นางสาวสุประวีณ สุวรรณศรี

63133012383 นางสาววรรณภา ศิรินาโพธ์ิ
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63133012384 นางสาวสุวนันท ภูศรีดาว

63133012385 นางสาวนงคลักษ ลัทธิไพร

63133012386 นางสาวพัชราภา รถหามแห

63133012387 นางสาวศิริลักษณ โคตะโน

63133012388 นางสาวอํานวยพร แข็งขยัน

63133012389 นางสาวนุชบา สีดาร�อยเอ็ด

63133012390 นายพงษศักดา แก�งคํา

63133012391 นางสาวขนิษฐา พันพิบูลย

63133012392 นางสาวปวีณา ทรงอาจ

63133012393 นายสิทธิชัย วงศณรัตน

63133012394 นางสาวรัตนวรา แสงนิกุล

63133012395 นางสาวสุตะกาล กางนอก

63133012396 นางสาวชุติมา มูลราช

63133012397 นางสาวนุชจรีย จันทะสิงห

63133012398 นางสาวรัชญสิภา รอบรู�ดี

63133012399 นางสาวภาวิณี พรมวงษ

63133012400 นายวัชรพล ไชยรส

63133012401 นายอนุพงศ ขวัญบุญจันทร

63133012402 นายอธิป6ตย อัมรารัมย

63133012403 นางสาวปวันรัตน ถนัดค�า

63133012404 นายสุรพล หัสจรรย

63133012405 นายพิริยะพงศ อุชชิน

63133012406 นางสาวธนาภา พ<อค�า

63133012407 นางสาวภัทราวดี พูนศรี

63133012408 นางสาววิราภรณ ชานนทเมือง

63133012409 นายวรากร ขันธวุธ

63133012410 นายศศิวัฒน จงกรด

63133012411 นางสาวศิรินภา เจริญยุทธ

63133012412 นายอัมรินทร อาสานุต
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63133012413 นางสาวปรีญาภรณ ผุยแสงพันธ

63133012414 นางสาวภักติยา กําพระบาง

63133012415 นายสิทธิชัย สว<างวงศไชย

63133012416 นางสาวกรกาญจน ตังคณิตานนท

63133012417 นางสาวกนกพร อินธิราช

63133012418 นายภูมริน พุทธมาตย

63133012419 นางสาวปริญญา แก�วนาคุณ

63133012420 นายพงศกร พรมมหาชัย

63133012421 นางสาวนฐมน หาญเชิงชัย

63133012422 นางสาวฮุสนา วันมาน

63133012423 นางสาวญานิกา ดรพะสี

63133012424 นายนนธวัช ชํานาญ

63133012425 นางสาวปAยะพร สิทธิโคตร

63133012426 นางสาวรมิตา นามเคน

63133012427 นางอังคณา มงคลมะไฟ

63133012428 นางสาววิจิตรา สิงขรเขต

63133012429 นายกิตติชัย วงษลคร

63133012430 นางสาวณหฤทัย มุกดาวรกรกุล

63133012431 นางสาวหฤทัย สุ<มมาตย

63133012432 นายจีรศักด์ิ ขาวสุข

63133012433 นายโชคชัย สําราญ

63133012434 นางสาวภานิดา คําสงค

63133012435 นางสาวภัทราวดี นิลแสง

63133012436 นายอนุพงษ มีจิต

63133012437 นางสาวสุนิษา มันทลา

63133012438 นางสาวศิริลักษณ ถุงน้ําคํา

63133012439 นายชเยศ ศรีแก�ว

63133012440 นายชัยณรงค ต�นจําปา

63133012441 นางสาวอรวรรณ จันทะคัด
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63133012442 นายธีระวัฒน แคนสี

63133012443 นางสาวศศิกานต ศิริสัตย

63133012444 นางสาวสาวิตรี สามารถ

63133012445 นางสาวมณีดาว วงหาแทน

63133012446 นายไพบูลย นามแก�ว

63133012447 นายวิศวชิต สีดา

63133012448 นางสาวชุลีพร วงษภักดี

63133012449 นางสาวปริฉัตร ป6สสาแก�ว

63133012450 นางสาวนิภา บุญชุกล�า

63133012451 นางสาวณัฐธยาน ทิพพิชัย

63133012452 นางสาวรัตนาภรณ เฉลิมศรี

63133012453 นายภูชิต โพธิบัติ

63133012454 นางสาวบุศรินทร สบู<ทอง

63133012455 นางสาวพรสุดา บรรณกิจ

63133012456 นายณัฐวัฒน จงประเสริฐ

63133012457 นายธนกร ศิริหล�า

63133012458 นางสาวเพียงดาว ผูกพันธ

63133012459 นายอนุชิต ดีใหญ<

63133012460 นางแก�วมณี ก�อนคง

63133012461 นายปAยวัฒน พันธเเน<น

63133012462 นายอธิวัฒน คําพรมมา

63133012463 นางสาวจตุพร นาชัยทอง

63133012464 นายชริญธร ม่ิงแสวง

63133012465 นางสาวเจนจิรา บุญแสนชัย

63133012466 นางสาวกนกอร วิชัย

63133012467 นางสาวสุภาวดี ยอดสิงห

63133012468 นางสาวศิริลักษณ เบ�าเฮือง

63133012469 นายประพนธ สุธรรมมา

63133012470 นางสาวชุดาวรรรณ วงละคร
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63133012471 นางสาวอัสนีย พรมพิลา

63133012472 นางสาวณัฐสุดา ไกยแจ<ม

63133012473 นางสาววริญญา ศรีเกษ

63133012474 นางสาวอรุณี โคตรพัฒน

63133012475 นางสาวฐิตินันท วงษไทย

63133012476 นางสาวสิริมน นามมณี

63133012477 นางสาวชไมพร บัวลอย

63133012478 นายกิตติธัช สุจริตจันทร

63133012479 นางสาวสุพัฒตรา ผิวผ<อง

63133012480 นายณัฐกร กลิ่นม่ิง

63133012481 นางสาวจินตจุฑา โคตรสุมาตย

63133012482 นายณัฐพงษ วทโยธา

63133012483 นายสุรวิชญ ครุฑทิพยกูล

63133012484 นางสาวร<มธรรม ป6ทมามาลย

63133012485 นางสาวศิรินารถ พันธเทศ

63133012486 นางสาวอาทิตยา ประทุมชัย

63133012487 นางสาวจนัญญา คงเครือ

63133012488 นายสหัสภัทร นิราราช

63133012489 นางสาวณัฐกานท นพคุณ

63133012490 นายวิทยา เกไธสง

63133012491 นางสาวเกษรินทร อดุลกลาง

63133012492 นางสาวมณีรัตน ตู�คํามูล

63133012493 นายมีชัย นันทดี

63133012494 นายปฏิภาณ สิมเหล็ก

63133012495 นางสาวธัญญารัตน พลเดชา

63133012496 นางสาวอาทิตยา สุทธิพงษ

63133012497 นายสมเกียรติ จันธิราช

63133012498 นางสาวปรียานุช นวลสําลี

63133012499 นายอภิลักษณ นวนเจียก
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63133012500 นางพจนีย น�อยเสนา

63133012501 นางสาวรัตติยา นารี

63133012502 นางสาวพัชรี ทองอุที

63133012503 นางสาวอภิญญา พินิจมนตรี

63133012504 นายนภัส เปาอินทร

63133012505 นางสาวศศินา ชาพิมพ

63133012506 นางสาวบังอร เชื้อช<างเหล็ก

63133012507 นางสาวอาภาภรณ ทองทวี

63133012508 นายชัยณรงค ศรีละคร

63133012509 นางสาวสิริพันธุ ดวงดี

63133012510 นายกันณพัฒน จันทวาลย

63133012511 นางสาวอิณธริกา พรมนอก

63133012512 นายธนากร ก�อนจ�าย

63133012513 นางสาววิลาสินี เวียงอินทร 

63133012514 นางสาวกัญญาพัชร ประชากูล

63133012515 นายพิพัฒนพงษ สร�อยมาลี

63133012516 นายรณชิต ภวภูตานนท

63133012517 นายฉัตรชัย ศรีจํานงค

63133012518 นางสาวกัญญาณัฐ สีเสนซุย

63133012519 นางสาวประภัสสร พิมพระศรี

63133012520 นางสาวนฤมล อรรคศรี

63133012521 นางสาวเยาวเรศ แก�วพวง

63133012522 นางสาวสุภาภรณ มณีประวัติ

63133012523 นางสาวอรปรียา แสงพลรักษา

63133012524 นางสาวอุไรวรรณ พิกุล

63133012525 นางสาวอารยา ละครรํา

63133012526 นางสาวนัทชา วิลัยศรี

63133012527 นายภาณุมาศ แสงสัตย

63133012528 นายศิวกร ปPตวัฒนกุล
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63133012529 นายประเสริฐ พรมทอง

63133012530 นางสาวศิริลักษณ สมฤาแสน

63133012531 นางสาวไพจิตร สุขศาลา

63133012532 นางสาวพัชราภรณ โอษฐงาม

63133012533 นางสาวอารีรัตน โพธ์ิหล<าม

63133012534 นายอติชาต ทองนํา

63133012535 นายธนากร สอนซุน

63133012536 นางสาวสุพัตรา บาเยร

63133012537 นายเดชณรงค บุญสูง

63133012538 นางสาวกมลพรรณ ชนะภัย

63133012539 นายธีระพงษ ไวจําปา

63133012540 นายสุริยา โสภาคะยัง

63133012541 นางสาวพีรยา อิ่มแมน

63133012542 นางสาวจุรินทร โพธิกะ

63133012543 นางสาวพนิดา นามเคน

63133012544 นางสาวกาญจนา กุลสังข

63133012545 นายพชร สาระคํา

63133012546 นางสาวเบญจพร สุวรรณทา

63133012547 นางสาวธาริน ศรีสุวรรณ

63133012548 นางสาวสร�อยทิพย อุทรักษ

63133012549 นางสาวสิรีภรณ คําโสภา

63133012550 นายศุภวัฒน รุดโถ

63133012551 นายศุภลักษณ โคตรจัตุรัส

63133012552 นางสาวมาริษา วงวาท

63133012553 นางสาววรรณนิภา โพธ์ิสีมา

63133012554 นายพันกร บุญมา

63133012555 นางสาวเมวิยา เจิมขุนทด

63133012556 นางสาวศิริพรรณ ทรงพิมพ

63133012557 นายธีรพงษ สีดี
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63133012558 นายยุทธพงศ ใจบุญ

63133012559 นางสาวขวัญชนก ฤาเดช

63133012560 นางสาวสุธิดา ธนาพีรัชตชัย

63133012561 นายก�องภพ แก�วไทย

63133012562 นางสาวอัจฉราพรรณ สุนีย

63133012563 นายอรรถพล วัดเวียงคํา

63133012564 นางสาวธิดารัตน ลุนาบุตร

63133012565 นางสาวอัญชลี บุญเทียม

63133012566 นางสาวศศิธร คุณพระ

63133012567 นายยุทธนา จันทรศรี

63133012568 นางพรรณิษา ถานะพงค

63133012569 นางสาวกัญญารัตน บุญเรือง

63133012570 นางสาวจิตศุภางค ตรีโอษฐ

63133012571 นางสาวจินดามณี ชูชีพ

63133012572 นายฐิติกร คําวัง

63133012573 นายรณศักด์ิ คามณีย

63133012574 นายสุวัจน แตกโพธ์ิ

63133012575 นางสาวสิริวัฒนา ใจตรง

63133012576 นางป6ทมาพร แสงแก�ว

63133012577 นางสาวกฤตพร น�อยโนนทอง

63133012578 นางสาวจิตรละดา รุ<งเรืองฤทธ์ิ

63133012579 นายสวิตต โคตรสีเขียว

63133012580 นางสาวสุภาภรณ กะตะศิลา

63133012581 นางสาววิไลพร บัวรัตน

63133012582 นางสาวกุลนิดา ไชโยธา

63133012583 นางสาวณัฐกฤตา จําปาเณร

63133012584 นางสาวณัฐสุดา แก�ววิเศษ

63133012585 นางสาวสวรส ปAนะเก

63133012586 นายทรัพยทวี ศรีโคตร
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63133012587 นายวิษณุกร ปะจะตัง

63133012588 นางสาวิตรี ลองจํานงค

63133012589 นางสาวกรนุช เสนบุญมี

63133012590 นายธนกร พนัส

63133012591 นางสาวป6ญจารีย ผมเพ็ชร

63133012592 นางสาวพัชราภา สุทธิอาจ

63133012593 นายมงคล พรมพุ�ย

63133012594 นายอนุพงค โพธ์ินาง

63133012595 นายฐิติวุฒิ วันสวัสด์ิ 

63133012596 นางสาววนิดา พิมจ<อง

63133012597 นายยุทธการ หาริกัน

63133012598 นายสุทธิศักด์ิ สุทธิแสน

63133012599 นางสาวจันทิรา สําราญเรียบ

63133012600 นางสาวธิศา ไตรพรม

63133012601 นายวสันต คามีพนาจร

63133012602 นายศรัญXู จิตติพิพัฒนกุล

63133012603 นางสาววิลัยวรรณ ป6ดถา

63133012604 นางสาวชุติมา จตุเทน

63133012605 นายศุภกร พลเย่ียม

63133012606 นางสาวกัญญาภัค แพทยชัยโย

63133012607 นางสาวณัฐริกา แสนตรี

63133012608 นางสาวสุวพร ช<วยแสง

63133012609 นางสาวสุปราณี ข<อยเเก�ว

63133012610 นายสุรวิชญ พรหมรับ

63133012611 นางสาวจิรารัตน มุสิกะพันธ

63133012612 นางละมัย วรรณจักร

63133012613 นางสาวจารุวรรณ มูลสันเทียะ

63133012614 นายนิธิพล ธิมะสาร

63133012615 นายสันติธร สุวรรณโพธ์ิ
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63133012616 นางสาวชลธิชา จันทรศรี

63133012617 นายภาณุวัฒน วรรณแดงงาม

63133012618 นางสาวชนิสา เทียนสุวรรณ

63133012619 นางสาวณัฐธิดา ทองรัตน

63133012620 นางสาวอภิญญา คุณราช

63133012621 นางสาวรุจิราภรณ ชัยพระอินทร

63133012622 นายณฐสกร ม<วงศรี

63133012623 นางสาวธนวรรณ ผอนนอก

63133012624 นางสาวโสภิตา แนวโสภี

63133012625 นางสาวอทิตติญากรณ วันวาน

63133012626 นางสาวสมฤทัย พลทะเหียร

63133012627 นางสาวสุภาพร เถาวจันทร

63133012628 นางสาวกัญยาณี โพธ์ิเงิน

63133012629 นายนัฐพงษ พันหล�า

63133012630 นางสาววิชชุดา ชนยุทธ

63133012631 นางสาวจิติมา เติมกายา

63133012632 นายวิวรรฒน มหาพุทธรังสี

63133012633 นางสาวสายสุนีย ลําภา

63133012634 นางสาวกัญชลา วังมุข

63133012635 นางสาวพิมพนารา ตัณฑสิทธ์ิ

63133012636 นางสาวประภาพร หอมแพงไว�

63133012637 นางสาวพันไมล วิชัยวงษ

63133012638 นายภัทธวุธ อ<อนเวียง

63133012639 นางสาวรัตติยากรณ อินทะสร

63133012640 นางสาวทิพวัลย พรมวงษ

63133012641 นางสาววริศรา คําเกิด

63133012642 นางสาวศิวัชญา การะเกตุ

63133012643 นางสาววิจิตรา สีเสมอ

63133012644 นางสาวเจนทิรา ศรีแพ<ง
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63133012645 นายณัฐกิตต์ิ ดียา

63133012646 นางสาวจิราพร คงสุดี

63133012647 นางสาวพรทิพย บุญจวง

63133012648 นางสาวยุภา สะตะ

63133012649 นายพรชัย ไตรทอง

63133012650 นายนราวิชญ ห<มซ�าย

63133012651 นางสาวพิราภรณ ธรรมนาม

63133012652 นางสาวเยาวลักษณ ทบวงศรี

63133012653 นางสาวพรนภา พรมภักดี

63133012654 นายรัชชานนท แก�วเวียงเดช

63133012655 นางสาวณัฐธิดา โยธะชัย

63133012656 นางสาวขัตติยา ทองเมือง

63133012657 นางสาวรัตติยา ประชุมฉลาด

63133012658 นายศักด์ินรินทร คําคลี่

63133012659 นางสาวอัจฉรา จันทรแย�

63133012660 นางสาวหญิงอร ขันขวา

63133012661 นางสาวเจนนิษา พันธทอง

63133012662 นายสุรวุฒิ สุรเสน

63133012663 นางสาวมยุรา ภูมิชัย

63133012664 นางสาวศุจินธร คลังแสง

63133012665 นางสาวณัฐธิชา พันธโฮม

63133012666 นายอําพล ไทยกล�า

63133012667 นางสาวอัญชลี อาจอํานวย

63133012668 นางสาวธัญญ ลักษณ แก�วอาจ

63133012669 นางสาวพัชราภรณ พวงจําปา

63133012670 นายนวพล พลวงศา

63133012671 สิบเอกจีรศักด์ิ เทียงมา

63133012672 นายเนติรัฐการ สิงหวิชัย

63133012673 นางสาวจริยา สุขรมณ

หน�า 437 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133012674 นางสาวเก้ือกูล แก�วไส

63133012675 นางสาวเยาวลักษณ ศรีบุญโรจน

63133012676 นางสาวศศิธร ปลัดศรีช<วย

63133012677 นางสาวศุทธินี บุญรัตน

63133012678 นางสาวสุชาวดี ไชยชาดี

63133012679 นายวุฒิพงษ ศาลาสุข

63133012680 นางสาวศิริลักษณ จันทรมะณี

63133012681 นางสาวประกายเพชร จันละคร

63133012682 นางสาวสุพรรษา บุญโชติ

63133012683 นายอิสรภพ คําภา

63133012684 นางสาวลัดดาวัลย ผาบจันสิงห

63133012685 นางสาววิสุดา คําหมู<

63133012686 นางสาวศรัญญา อิงเอนุ

63133012687 นางสาวนิภา คังคําภา

63133012688 นางสาวกาญจนา จงเทพ

63133012689 นางสาวรัตนติพร วารีย

63133012690 นายภคีนันท จินตบัณฑิตวงศ

63133012691 นางสาวปรีณาพรรณ เคมาไชย

63133012692 นางสาวอังคริสา หงษชุมแพ

63133012693 นายภัทร ย่ีสารพัฒน

63133012694 นางสาวจิตรา สุขจิต

63133012695 นางสาวฐิตวี พิสัย

63133012696 นางสาวกานตชนา ประเสริฐสวัสด์ิ

63133012697 นางสาวพรธิดา สิรินาวากุล

63133012698 นายสุเมธ แสนคําวงษ

63133012699 นางสาวชลธิชา จันดาชัย

63133012700 นายดิลกรัชต ภู<เพ็ชร

63133012701 นางสาวอรดี วรรณชัย

63133012702 นางสาวพรนัดดา บรรยงค
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63133012703 นางสาวพรนภา จันทรเทาว

63133012704 นางสาวสุพัตรา พรหมสวัสด์ิ

63133012705 นางสาวนภาพร คําทอง

63133012706 นางสาวอภิชญา อาจอารัญ

63133012707 นายนราศักด์ิ ตราชู

63133012708 นางสาวพลอยไพลิน บุบผา

63133012709 นางสาวสิริพลอย พิลึก

63133012710 นางสาวผกามาศ จันทร

63133012711 นางมิรันตรี วรรณภักด์ิ

63133012712 นางสาวกนกอร สินชัย

63133012713 นายพงศธาตรี นาเลา

63133012714 นางสาวอรพิมล นาคทอง

63133012715 ว<าที่ร�อยตรีหญิงวราภรณ สุขสมบุญ

63133012716 นางสาวณัชชลิดา ยอดหานาม

63133012717 นายทิชานนท มนตรี

63133012718 นางสาวศิริญญา ภูผิวคํา

63133012719 นายพันธกาฬ สีหาราช

63133012720 นายศุภกร นันอําไพ

63133012721 นายจักรกฤษ บุตรจันทร

63133012722 นางสาวสุคนธทิพย ศรีวิเศษ

63133012723 นางสาวชวัลลักษณ ทัพแสง

63133012724 นางสาวกุลธิดา จําปาเงิน

63133012725 นางสาวสุภาวดี ดีหา

63133012726 นางพรทิวา สมน�อย

63133012727 นายอัครเดช ศรีชาดา

63133012728 นายประเสริฐศักด์ิ เหมมูล

63133012729 นางสาวรุ<งนภา จตุเทน

63133012730 นางสาวศตายุ ธรรมรัง

63133012731 นางฤดีภรณ พะคิณี
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63133012732 นางสาวทัศนียา ดวงปุปผา

63133012733 นางสาวรัชฎา พวงพันธ

63133012734 นางสาวสุชาดา ทองคําแสน

63133012735 นางสาวสุวิศา อ<วยนอก

63133012736 นางสาวฐานิดา ศิริบูรณ

63133012737 นางสาวสุทธิดา แก�วทอง

63133012738 นางสาวพรพิมล ก�อนคง

63133012739 นางสาวจันนิภา แผ<นทอง

63133012740 นางสาวธัญญาเรศ ทับสมบั

63133012741 นางสาวสุภาวิณี ลาดหนองขุ<น

63133012742 นางสาวอารียา หนูวงศ

63133012743 นางสาวหัทยา เหลี่ยมสิงขร

63133012744 นางสาวศิริจันทร สีตานิจ

63133012745 นางสาวสุภัทธา เภกะสุต

63133012746 นางสาวสุนิสา คาระโส

63133012747 นางสาวกาญจนา บุญประคม

63133012748 นายอนิรุจน เวียงนนท

63133012749 นางสาวจิรวรรณ วิไชยโย

63133012750 นางสาวสกุลตรา ชุมรัตน

63133012751 นางสาวพิไลวรรณ เทียบซิง

63133012752 นายพุทธศรี คีรีเขตสงบ

63133012753 นางสาวมาลีรัตน อุทัย

63133012754 นางสาวสุวนันท เจือคํา

63133012755 นางสาวเกศรินทร แมนสืบชาติ

63133012756 นายสหวัฒน ผ<องศาลา

63133012757 นางสาวปAยพร พงจิตตภักด์ิ

63133012758 นางสาวสุภารัตน เหลาเพ็ง

63133012759 นายเลิศฤทธ์ิ ผิวขาว

63133012760 นางสาวธัชวดี นินทะราช
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63133012761 นางสาวสุธาวิณี ภูชะหาร

63133012762 นายพิชเญนทร พนมคุณ

63133012763 นางสาวจิรพร บุณรงค

63133012764 นางสาวนันทนภัส กูดอั้ว

63133012765 น.ส.ทิพยวดี สีดํา

63133012766 นางสาวขนิษฐา ตัญญาภักด์ิ

63133012767 นางสาวประพิณ คล<องแคล<ว

63133012768 นางสาวพัชรา มาตรแสน

63133012769 นายอัครเดช เทือกกอง

63133012770 นางสาวนฤมล ผัดผล

63133012771 นางสาวสิริลักษณ เปภักดี

63133012772 นางสาวสายใจ สายเส็ง

63133012773 นางสาวภัทรพร แสงจันทรฉาย

63133012774 นายพิเชษฐ ขยันการ

63133012775 นางสาวนฤมล ประเสริฐสังข

63133012776 นางสาววัลคุวดี ศรีวรขันธุ

63133012777 นายศรัญXู พังคะบุตร

63133012778 นางศิริผกาพรรณ สันติศราวุฒิ

63133012779 นางสาวศศิธร สว<างแจ�ง

63133012780 นายนิรัติศัย พุทธา

63133012781 นางสาวเสาวภาคย ซายอง

63133012782 นางสาวพรพิรุฬ สารกาล

63133012783 นายมนตรี ภูศรีโสม

63133012784 นายภัทรภิรมย ชาวสวน

63133012785 นายจีรวัฒน มาทมูล

63133012786 นางสาวจันทิมาพร สู<ขวัญ

63133012787 นางสาวมณฑิรา ผิวขํา

63133012788 นางสาวกมลธิดา สารสวัสด์ิ

63133012789 นายอาทินันท จรนามล
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63133012790 นายสหภัทร มะสิกา

63133012791 นายสุรวิชญ กิจรุ<งวัฒนะ

63133012792 นางสาววาสนา รัตนแสง

63133012793 นางสาวสุกัญญา ยอดกันทา

63133012794 นางวริ ศ รา จํารัส แนว 

63133012795 นายสุทธิชัย สร<างโศก

63133012796 นายอภิชัย เฟ\Yองจันทร

63133012797 นายเวโรจน นิลอุบล

63133012798 นางสาวพรนัชชา จอมไพรศรี

63133012799 นางสาวสุทธิดา ทนงแผลง

63133012800 นางสาวอาริยา เดชเสน

63133012801 นายปรญญา บุตรจันทร

63133012802 นางสาวสุพิชชา พันธุคะชะ

63133012803 นางสาวนภัส อริยฐิติกุล

63133012804 นางสาวสุวนันท ไม<หวัน

63133012805 นางสาวชุติกาญจน ภูตาโก

63133012806 นายสุริยนต ต�นสีนนท

63133012807 นายกิตติพงษ ลาญาติ

63133012808 นางสาววราภรณ แยงไธสง

63133012809 นางสาวณิชาภัทร อรรคสังข

63133012810 นางสาวอธิจิต นามราษฎร

63133012811 นางสาวมธุรส มารุตรมย

63133012812 นายธนพงศ รักษาพล

63133012813 นางสาวรุ<งนภา สิทธิพรมมา

63133012814 นางสาวชมัยพร สุขสิงห

63133012815 นางสาวอัจฉรา แก�วโบราณ

63133012816 ว<าที่ ร.ต.หญิงชลธิชา บุญใบ

63133012817 นางสาวดลดา โกกอุ<น

63133012818 นางสาววิชญาพร ไกรวัน
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63133012819 นายศุภกร พรหมดวงดี

63133012820 นางสาวปรินทิพย นามบัวศรี

63133012821 นางสาวปAยะนุช ม<วงวันดี

63133012822 นางสาววาทินี เดชบุรัมย

63133012823 นางสาวสุจิรา ทาสุข

63133012824 นางสาวชลนิชา ศิริมนูญ

63133012825 นางสาวรุ�งประกาย สมศรี

63133012826 นางสาวนิตยา คําพวง

63133012827 นายศราวุฒิ นามนัย

63133012828 ว<าที่ร�อยตรีหญิงพรรณิดา ยุบลไสย

63133012829 นางสาวบุศรินทร แก�วทับ

63133012830 นายศิริชัย เทนอิสสระ

63133012831 นายปAยะวุฒิ จุลวงษ

63133012832 นางสาวภัทราภรณ ทองโคตร

63133012833 นางสาวสิริกร กะทิศาสตร

63133012834 นายชลเทพ นันเปHง

63133012835 นายเทวัญ ไชยชาติ

63133012836 นางสาวเนตรนภา สุนทรศารทูล

63133012837 นางสาวนิรัชชา ชัยศรี

63133012838 นางสาวอลิษา ระวาดชู

63133012839 นางสาวเบญจรินทร ศรีทอง

63133012840 นางสาวอมรรัตน นาพรมเทพ

63133012841 นายสมพงษ แสงจันดา

63133012842 นายวิชย ทองสีนาค

63133012843 นายป6ญญา สีอ<อน

63133012844 นางสาวกันยาลักษณ ทะวิวิญ

63133012845 นางสาวธัญญรัตน ขุนหาญ

63133012846 นางสาวพัชรีย พันสลาบขวา

63133012847 นายณัฐดนัย วิศิษฏบุตร
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63133012848 นางสาววารุณี พืชสิงห

63133012849 นางสาวรัตติยากร พลเสน

63133012850 นางสาวอาภาภรณ พันธุลา

63133012851 นางสาวภาวิณีย จงวรรธนะศิลปM

63133012852 นางสาวเจนจิรา โพธ์ิสิงห

63133012853 นางนภารินทร สีพันนา

63133012854 นายพยุงศักด์ิ สุวรรณนัง

63133012855 นางนพมาศ ตาลจรัส

63133012856 นายศราวุธ สีสุข

63133012857 นายพลพัชร พลเย่ียม

63133012858 นางสาวป6ทมา โตมร

63133012859 นายธนพล คําพิชิต

63133012860 นางสาวพัชรินทร เบ�าหิน

63133012861 นายรังสรรค ธรรมดูล

63133012862 นางสาวนารีรัตน ภักมี

63133012863 นายกรกช ทองลาด

63133012864 นางสาวจิราวรรณ ชนะพันธ

63133012865 นางสาวรัตพร มาศรี

63133012866 นางสาวณัฐิกานต ศรีเชียงราบ

63133012867 นางสาวสุภาวรรณ จันโทศรี

63133012868 นางสาวสิริญญา บุญญานุสนธ์ิ

63133012869 นางสาวอรทัย คําเวียง

63133012870 นางสาวปAยะฉัตร ป6ดทุม

63133012871 นางสาวหัทยา ปุระชะตา

63133012872 นายทวีป อุดมลาภ

63133012873 นายเจษฎา มุงคุณคําชาว

63133012874 นางสาวพิมพชนก ทองดี

63133012875 นางสาวอารียา เชิดชน

63133012876 นางจิดาภา พันทะสาร
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63133012877 นางสาวเนตรนภา บัวแสง

63133012878 นายนพณรรญ พับไธสง

63133012879 นางสาวทัศมาลี ศรีนวลจันทร

63133012880 นางสาวปAยพัชร พลดร

63133012881 นางสาวธิดารัตน ทักษี

63133012882 นางสาวมณทิยา บุญหล�า

63133012883 นางสาวจิรารัตน ไชยฮะนิจ

63133012884 นางสาวสิริยากร ประสิทธิคร

63133012885 นางสาวณัฐวรรณ ทองมี

63133012886 นายอะโณชา ตอพล

63133012887 นางสาวพชร คําประเทือง

63133012888 นางสาวสุมาลิน พลเย่ียม

63133012889 นางสาวอรอนงค พัฒยา

63133012890 นายวรวุฒิ รักษาภักดี

63133012891 นายกิตติพงษ แสงซ�าย

63133012892 นางสาวณัฐธิดา เอื้อทัดทาน

63133012893 นางสาวภาสินี พุทธบุรี

63133012894 นางสาวดารณี ราชกรม

63133012895 นางสาวสิริลักษณ การสมสิน

63133012896 นางสาวปAยธิดา ใจสัตย

63133012897 นางสาวชรินรัตน โสบรรเทา

63133012898 นางสาวเกษรา สวัสด์ิรักษ

63133012899 นางสาวพรภัส ป6ททุม

63133012900 นางสาวพัชริดา พรมจันทร

63133012901 นางสาวสราลี ศิริประทุม

63133012902 นางสาวปริมปภัสร กฤษฎ์ิกุลไพศาล

63133012903 นายศุภชัย สายเนตร

63133012904 นางสาวมานิสา รองศักด์ิ

63133012905 นางสาวอมรทิพย ศรีฉายา
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63133012906 นายภัทรดนัย สุขร<วม

63133012907 นายณัชชวิทย นุตาคม

63133012908 นางสาวสุธิดา ดังก�อง

63133012909 นางสาวศิริรัตน นามมูลตรี

63133012910 นางสาวฑิฆัมพร วรรณสาร

63133012911 นายธนากร พิกุล

63133012912 นางสาวจินดารัตน ภูมิภาค

63133012913 นางสาวเพ็ญณวิน สีป6ดถา

63133012914 นางสาวอนุชิตา ชัยดํารงค

63133012915 นางสาวกาลัญญา สุริยะปHอ

63133012916 นางสาวอารีญา ทํานานอก

63133012917 นางสาวพรสวรรค มหาหงส

63133012918 นางสาววราลักษณ สุขสมบูรณ

63133012919 นางสาวจุฑามาศ ญาติสมบัติ

63133012920 นางสาวลัดดาวัลย บุตรแสนคม

63133012921 นางกัญญารัตน วรนาม

63133012922 นางฤทัยรัตน ไกรอาษา

63133012923 นางสาวณัฐกาญจน ยศรุ<งเรือง

63133012924 นางสาวพรประภา คาดพันโน

63133012925 นางสาวสุชัญญา ปราชญประยูร

63133012926 นางสาวมยุรี ภักดีป6ญญา

63133012927 นางสาวสิริวิมล สองสี

63133012928 นางสาวละอองดาว ศรีมุล

63133012929 นางสาวณัฐณิชา โพธิรุกษ

63133012930 นางสาวรัชนีกร รัตนทิพย

63133012931 นางสาวศิริยา ไพลดํา

63133012932 นายวีรากร ธรรมโหร

63133012933 นายผดุงพล น�อยกํ่า

63133012934 นางสาวขนิษฐา เพ็งวงษ
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63133012935 นายมุนินทร ทะวะลัย

63133012936 นางสาวชิดกมล กองนาง

63133012937 นางสาวสุพรรษา บุญโสดา

63133012938 นางสาวลลินดา ขัติยะวงศ

63133012939 นางสาวพัชราภรณ มงคลเพชร

63133012940 นายดลภิวัฒน อาจประจญ

63133012941 นางสาวสินีนาฏ เรืองแหล�

63133012942 นายสิทธิกุล นาชัย

63133012943 นางสาวศิริขวัญ แสนบุญศิริ

63133012944 นายณัฐพล ขาดรัมย

63133012945 นางสาวพิมพพิศา แสงอภิญญาพักตร

63133012946 นางสาวดอกแก�ว ไพศาล

63133012947 นางสาวบุญสิตา จันใจเด็ด

63133012948 นายวิทยา สินธร

63133012949 นางสาวสริตา ถาวรจันทร

63133012950 นางสาวชนิตา เกษมสุข

63133012951 นายวัชระ ป6ดสี

63133012952 นางสาวจิราวรรณ เต<าโคกสูง

63133012953 นางสาวกนกวรรณ พรจันทร

63133012954 นางสาวฉัตรกมล ทองทิพย

63133012955 นางสาวกิตติยา ขามพิทักษ

63133012956 นางสาวฐิตาพร ดอนอินผล

63133012957 นางสาวอนุสรินทร แผ<นทอง

63133012958 นางสาวผุสดี มีไร<

63133012959 นางสาวรมิดา ทับทิมทอง

63133012960 นางสาวสุจิตราภรณ พิมพาเรือ

63133012961 นางสาวพรทิพย อังคะแสน

63133012962 นายไชโย ไชยโสภา

63133012963 นางสาวกัญญารัตน บุญมี
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63133012964 นายอดิศักด์ิ พาระแพน

63133012965 นายภานุวัฒน สุทธิประภา

63133012966 นายนุติ สุริยศักด์ิ

63133012967 นางสาวอภิญญา สารสินธุ

63133012968 นางสาวสุกัญญา สร�อยชมภู

63133012969 นางสาวศิริพร ดอกไม�

63133012970 นายสมพบ สิทธิจันทร

63133012971 นางสาวชนัสนันท ศิริสมภาร

63133012972 นายณฐชนน วิบูลชัย

63133012973 นางสาวมลภิชชา ศรีอุดม

63133012974 นายเกษม เทียมทอง

63133012975 นางสาวอรทัย สาหร<ายพงษ

63133012976 นายณรงค สุขรี

63133012977 นางสาวดวงดาว ป6ตตานี

63133012978 นางสาวนันทวรรณ เจริญสุข

63133012979 นางสาวหทัยรัตน เหล<าอาจ

63133012980 นางสาวกมลชนก จันทรดวง

63133012981 นางสาวจารุวรรณ วรรณวงษ

63133012982 นายคุณาวุฒิ โชคสวัสด์ิ

63133012983 นายกัษณะ ขวัญมงคง

63133012984 นางสาวอริชรา แสนหูม

63133012985 นางสาววราภรณ คําพล

63133012986 นายสรรเพชญ รอดน�อย

63133012987 นายภานุพงศ จ�อยบุญมี

63133012988 นางสาวสุธิดาพร แก�วกันหา

63133012989 นางสาวกุลกัญญา ศรวิเศษ

63133012990 นางสาวจริญญา ปAYนทอง

63133012991 นางสาวฐิติพร บํารุงราษฎร

63133012992 นางสาววาสนา ศรีบุตร
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63133012993 นายราชย หล�าคํา

63133012994 นางสาวเจนภา ดาทอง 

63133012995 นางสาวดรุณี นาใจกล�า

63133012996 นางสาวสุจิตรา ไชยป6ญหา

63133012997 นายสัตญา พิละมาตย

63133012998 นายอภิรักษ แสนทอง

63133012999 นางสาวชุดาพร กาญจนะกัณโห

63133013000 นางสาวศศิธร พานนนท

63133013001 นางสาวนิธิมา อุทรักษ

63133013002 นางสาวธิดาพร หางาม

63133013003 นางสาวเปรมฤดี พรมภักดี

63133013004 นายกิตติภณ กองพันธ

63133013005 นางสาวป6ทมวรรณ สมแพง

63133013006 นางสาวรอยพิมพ ธนะเนตร

63133013007 นางสาวสุภาพร จิตจักร

63133013008 นายมนัสวี สะตะ

63133013009 นางสาวอังคณา พรมวิเศษ

63133013010 นายภัทรพล ฉ่ันพัฒนาพงศ

63133013011 นายเชวงศักด์ิ ดีเลิศ

63133013012 นางสาวสุรัมภา แก�วเพชร

63133013013 นางสาวอาภาพร อํายังพเนา

63133013014 นางสาวนัทมน ไสยันต

63133013015 นางสาววัชนันท ภวมัย

63133013016 นายวัฒนา นามบิดา

63133013017 นายธีรพงศ ธีระแนว

63133013018 นางสาวสุรัตนา ป6ททุม

63133013019 นายณัฐพล ปวนจอก

63133013020 นางสาวอินทวา ศรีโสดา

63133013021 นางสาวหทัยภัทร เศษรักษา
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63133013022 นางสาวสาวิณี เทียนจัตุรัส

63133013023 นางสาวฐิรกานต อักษรณรงค

63133013024 นางสาวพรทิพย กลีบรัง

63133013025 นายวิทยา พุทธทรวง

63133013026 นางสาวรัตนาภรณ เรืองเทพ

63133013027 นางสาวฐิติกานต ภูอาราม

63133013028 นางสาวชนากานต ปะวะโข

63133013029 นางสาวฉัตรสิริ เจือกโว�น

63133013030 นางสาวนิศาชล บุญยง

63133013031 นางสาวอารีรัตน นิมิตร

63133013032 นางสาวอรอนงค สิงหทอง

63133013033 นายณัฐชัย ไชยรบ

63133013034 นายสุรินทร ซาและ

63133013035 นางสาววิรินรัตน สุขรี

63133013036 นางสาวพัชราพันธ ปะสาวะเท

63133013037 นางสาวชุติมา นามมูลน�อย

63133013038 นางสาวดรุณี นาทองบ<อ

63133013039 นางสาวยุพาวรรณ ไชยพร

63133013040 นายภานุ พิมพบูรณ

63133013041 นางสาวจุฬารัตน ทองเกลี้ยง

63133013042 นางสาวชไมพร มงคุณคําซาว

63133013043 นางสาวกนกกาญจน ราชชมภู

63133013044 นางสาวสิริพิรญาณ จันทรา

63133013045 นางอภิญญา พาชื่นใจ

63133013046 นายยศวัศ จันทรา

63133013047 นางสาวสุภัสษร ปHองศรี

63133013048 นางสาวทัตพิชา โคตรแสนลี

63133013049 นายกล�าณรงค ชํานาญ

63133013050 นางสาววิลากรณ ใจเพียร
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63133013051 นางสาวปาริชาติ ภารวิจิตร

63133013052 นางสาวสุนิตรา หาญสมบัติ

63133013053 นางสาวประไพศรี เรืองเดช

63133013054 นางสาวณัญฑิยา แก�วดี

63133013055 นางสาวรัฐพร โภคา

63133013056 นางสาวสุกัญญา ลาอ<อน

63133013057 นางสาวจิรนันท นาท<อนจันทร

63133013058 นางสาวสุภาพร ทองหล<อ

63133013059 นายวิฆเนศ วันเมฆ

63133013060 นางสาวณัฐรียา ทะวะระ

63133013061 นางสาววรรณอนงค จุฑางกูร

63133013062 นางสาวปรารถนา น�อยบัวทิพย

63133013063 นางสาวอินทุอร สินตะนิส

63133013064 นางณิศาพิชช ศิริสินธุวนิช

63133013065 นางสาวนันทพร จันทะเลิง

63133013066 นางสาวอรปรีนา ทุ<งฝนภูมิ

63133013067 นางสาวปฐมาวดี ไสยกิจ

63133013068 นายวิธวินญ ทิพยกุมาร

63133013069 นางสาวนภาพร ภูลายเหลือง

63133013070 นายนัฐธวุฒิ ชาติวงษ

63133013071 นายภาณุพงศ ทิพยวิชิน

63133013072 นางสาวธิดารัตน แจ<มปรีชา

63133013073 นางสาวลลิตา สังเกตุ

63133013074 นายพชรพล จันทรโตพฤกษ

63133013075 นางสาวอรพิมล มุละศิวะ

63133013076 นางสาวพรชนก แก�วเพียร

63133013077 นางสาวกฤติยา ใยสีมา

63133013078 นางสาววิลาวรรณ ดรวิชา

63133013079 นายอรรถพล คณะพล
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63133013080 นางสาวภัทรวดี จันทรมี

63133013081 นายเอกวัฒน โสเมือง

63133013082 นางสาวชลธิชา ทิพยประพันธ

63133013083 นางสาวสุทธิรักษ คํารินทร

63133013084 นางสาวธนิตา อัดโดดดร

63133013085 นางสาวนริชยา แวงวรรณ

63133013086 นายอภิวัฒน สร�อยสนธ

63133013087 นายณัฐพล คําพิทูรณ

63133013088 นายปฐมวงศ เถายะบุตร

63133013089 นายวริทธินันท สังฆฤทธ์ิ

63133013090 นางสาววรรณญา ปรีพูล

63133013091 นางสาวอาทิตยา เวียงสมุทร

63133013092 นางสาวอุทุมพร ศุภศร

63133013093 นางสาวกรรณิการ โสมา

63133013094 นายสิทธิศักด์ิ โหรี

63133013095 นางสาวพิชญาภรณ อุ<นจันทร

63133013096 นางสาวณัฐนันท ต<ายแสง

63133013097 นายบุญศิริ ประจันตะเสน

63133013098 นางสาวจุรีพร ติยะบุตร

63133013099 นางสาวกาญจณา ชูประเสริฐ

63133013100 นางสาวอภิญญา หอมจันดี

63133013101 นางสาวจิตรากร โฮมชัยวงศ

63133013102 นางสาวนารีฟHา อายุวงศ

63133013103 นางสาวสุคนธา วังคาม

63133013104 นายพิชา เกษสุวรรณ

63133013105 นางสาวเกศรา สุวรรณภักดี

63133013106 นางสาวสุชาวดี โยวะผุย

63133013107 นางสาวจิราพร นาคพันธ

63133013108 นางสาวเพ็ญพิชชา สุขวาสนะ
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63133013109 นายกุศล สุวรรณใจ

63133013110 นางสาวนริสา การจักร

63133013111 นายกฤติธี ต�องจิตร

63133013112 นางสาวอมรรัตน เหล<าอิทธิพร

63133013113 นางสาวสิริพร คาคําเม

63133013114 นางสาวนุชวรา ใหม<วงศ

63133013115 นางสาวเบ็ญจรัตน หาบุญมี

63133013116 นางสาวบุษชา ถาวรศรี

63133013117 นายธนกฤต โตนดไธสง

63133013118 นางสาววชิรญาณ พงศสัมพันธ

63133013119 นางสาวนิตยา แก�วคําแสน

63133013120 นางสาววชิราภรณ มุมธุลี

63133013121 นางสาวนันทิสาข เงินมา

63133013122 นางสาวอลิสา สินเธาว

63133013123 นางสาวธัญญานันท วีริยาภัคนันท

63133013124 นางสาวณาฌิตรา คล<องแคล<ว

63133013125 นางสาวอัฐธนิกานต มูลตรี

63133013126 นางสาวปาลิตา แก�วงามศรี

63133013127 นายศาศวรรษ พิมพิไสย

63133013128 นางสาวรัชฎาพร ยะภักดี

63133013129 นายจักรพรรด์ิ วรรณพนม

63133013130 นางสาวณฐินี จันทจร

63133013131 นายณัฐพล จันทบูรณ

63133013132 นางสาวอินทุอร เหล<าแสงสา

63133013133 นางสาวปรียาพร อังคะแสน

63133013134 นางสาวสุกัญญา เสียงกอง

63133013135 นายจิราพัชร ดีเสมอ

63133013136 นางสาวปาริฉัตร ม่ิงแก�ว

63133013137 นายทีปกร เสาธง
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63133013138 นายวรุฒ แก�วบุโฮม

63133013139 นางสาวสิรินภา ไชยแสนท�าว

63133013140 นายสมประสงณ บุญปก

63133013141 นายศุภกร หาญกุล

63133013142 นางสาวอรอุมา ทับโสดา

63133013143 นางนริศรา สายประสาท

63133013144 นางสาวพัชราพรรณ อุปพงษ

63133013145 นางสาวชลิตา มิตรชอบ

63133013146 นายวรากร ภูกองไชย

63133013147 นางสาวกนกรัตน ศุภพิสุทธ์ิ

63133013148 นายพีระวัฒน ศรีคําปลิว

63133013149 นางสาวรัชดา ก่ิงกนทา

63133013150 นางสาวชลธิตรา แก�วสีหาบุตร

63133013151 นายบุญชู โพธ์ิศรีชัย

63133013152 นายวะฤทธ์ิ นนทศิริ

63133013153 นายธรรมเพชร บุญมาก

63133013154 นางสาวอรุณี กําเหนิด

63133013155 นายเดชา ขันธบูรณ

63133013156 นายณัฐพล นาชัยโชติ

63133013157 นางสาวสุปรียา พงศกรภัทร

63133013158 นางสาวฐิรกานดา สิมมา

63133013159 นายจุลพงศ เคนจันทา

63133013160 นายประสาน พานาดี

63133013161 นางสาวชลธิชา ทองล�น

63133013162 ว<าที่ ร.ต.หญิงเดือนเพ็ญ ดรพิลา

63133013163 นางสาวแพรวพร ภูโดนสี

63133013164 นางสาวละอองดาว เหล<าก�อนคํา

63133013165 นางสาวจิรประภา ธนะภูมิชัย

63133013166 นางสาวปทุมทิพย น�อยตาแสง
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63133013167 นางสาวนันทนา ม่ันคง

63133013168 นายปุณภณ เทพคํามี

63133013169 นางสาวอมรรัตน อุทโท

63133013170 นางสาวภัสรา พินิจงาม

63133013171 นางสาวปราณี มาลาทอง

63133013172 นางสาวนิศารัตน พรมมะนัง

63133013173 นายนฤมิต เหรียญเหง<า

63133013174 นายอาสาฬห ฉลาดแย�ม

63133013175 นางสาวอภิยดา วรรณปริสุทธิ

63133013176 นายภิญโญ ชรารัตน

63133013177 นายกัณฑอเนก พรหมกุล

63133013178 นางสาวกัญญารัตน ทมธิแสง

63133013179 นางสาวปAยะพร ตุลพิพาก

63133013180 นางสาวแสงสวรรค ทองป6Vน

63133013181 นางสาวปวีณา ปHองมาลี

63133013182 นางสาวณัฐชา สิงหสุวรรณ

63133013183 นางสาวปนัดดา วิเชียรหาร

63133013184 นายสุรเทพ ภิรมยไกรภักด์ิ

63133013185 ว<าที่ร.ต.หญิงกนกภรณ ไชยธงรัตน

63133013186 นายนิพนธ สมพาล

63133013187 นางสาวพัชรินทร ตุ<มงาม

63133013188 นางสาวศิริพรรณ จันโทรัตน

63133013189 นายธีรศักด์ิ นาสงวน

63133013190 นางสาวกันยกร สุดโต

63133013191 นางสาวณัฐติยา สอนสระคู

63133013192 นายอนุชิต พันทองคํา

63133013193 นายเกริกเกียรติ จิตธรรม

63133013194 นางสาวอัญชณา นกไธสง

63133013195 นางสาวสุวจี ฤทธ์ิสุวรรณ
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63133013196 นายพีรยุทร วรรณูปถัมภ

63133013197 นายวิทยา บุญหล�า

63133013198 นางสาวขณิษฐา กองศรีเศษ

63133013199 นางสาวณัชชลิดา โพธิศรี

63133013200 นางสาวจิรภัทร สาธุชน

63133013201 นายณฐพร ยงโชติวุฒิกุล

63133013202 นายอชิระ นามจันทร

63133013203 นายณัฐพงษ เขียวสุภาพ

63133013204 นางสาวศิริพร เค�ายา

63133013205 นางสาวสุภาพร ทองสาดี

63133013206 นางสาวญาดา เชื้อบุญมี

63133013207 นายอนุชา วันหากิจ

63133013208 นางสาวอรทิพย ซุยทะเสน

63133013209 นางสาวณัฏฐา เหลื่อมนอก

63133013210 นางสาวมินตรา ทันตา

63133013211 นางสาวณัฎธีราพร ปAYOนทอง

63133013212 นางสาวอรณิช สังฆพันธ

63133013213 นางสาวจันทิมา จุธาศักด์ิ

63133013214 นายปAยะณัฐ สมสวย

63133013215 นางสาวกุลณัฐ พลอนันต

63133013216 นายนพรัตน สุดตะมา

63133013217 นางสาววิภารัตน หาจันดา

63133013218 นางสาวชมพูเนกข หม�อแก�ว

63133013219 นางสาวสุปรียา ก้ัวนามน

63133013220 นายอําพน ศรีชมภู

63133013221 นางสาวรัตติกาล ตุมหนแย�ม

63133013222 นางสาวศิริรัตน วิหกเหิน

63133013223 นางสาวสุดารัตน สามหาดไทย

63133013224 นางสาวกนกอร สุดชา
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63133013225 นางสาวสุวนิตย กาทองทุ<ง

63133013226 นางสาวชนิดาภา บัวทองสิงห

63133013227 นางสาวพัชรา อารักษา

63133013228 นางสาวแพรวนภา เหล<าชัย

63133013229 นางสาวนิลาวรรณ วรรณพฤกษ

63133013230 นางสาวจุลลดา วังหนองเสียว

63133013231 นางสาวชุติญา ลิมปะจารุต

63133013232 นางสาวสุชวดี วรรณโนนาม

63133013233 นางสาววิไลพร นาตุ<น

63133013234 นางสาววันวิสาข เสือปูK

63133013235 นางสาวณัฏฐกานต เศษมา

63133013236 นางสาวศิรินันท วงคไชยยา

63133013237 นางสาวกมลรัตน โพธ์ิไหม

63133013238 นายวัชรากร บัวชุม

63133013239 นางสาววรรณิภา เอี่ยมมา

63133013240 นางสาวนงนุช เพ็งสว<าง

63133013241 นางสาวชลธิชา กาลภูมิ

63133013242 นางสาวกิรณา ศรีอาภรณ

63133013243 นายปรัชญา โสมาเกตุ

63133013244 นายนิวัฒน สารมะโน

63133013245 นางสาวพรชิตา เจริญสกุล

63133013246 นางสาวจรรยพร ต<อวิญญา

63133013247 นางสาวธีราพร ธรรมวิเศษ

63133013248 นางสาวศุภมาศ ปากหวาน

63133013249 นางสาวบุษบากร รอญศึก

63133013250 นางสาวกิตติยาพร สมบัติมาก

63133013251 นางสาวนิศาชล สีเพียแก�ว

63133013252 นางสาวนุชจรี ศรีพรมมา

63133013253 สิบเอกวัชรพงษ ป6ททุม
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63133013254 นางสาวธารทิพย เขียวสิงห

63133013255 นางสาวเพ็ญนภา แก�วบาง

63133013256 นางสาวพนิดา สาขาคํา

63133013257 นางสาวไพจิตรา มาลาหอม

63133013258 นายณัฐวุฒิ ตรีสุวรรณ

63133013259 นางสาวแพรวนภา พานไสว

63133013260 นายอัยการ ชิณศรี

63133013261 นางสาวธัญรัตน กวางสูงเนิน

63133013262 นางสาวสินีนาฏ หัตทะรักษ

63133013263 นางสาวสุชานาถ วรรณหงษ

63133013264 นางสาวอาริยา สุนาโท

63133013265 นางสาวกาญจนา ศรีโยธี

63133013266 นางสาวนุสบา เจริญทรัพย

63133013267 นางสาวสุธินันท บุญใบ

63133013268 นางสาวภานุชนาถ พัศสองชั้น

63133013269 นางนัยนปพร ประเสริฐสิน

63133013270 นางสาวจีรนันท แท<นทอง

63133013271 นางสาวเกสสุดา บุญเสริฐ

63133013272 นายรัชชานนท คําหล�าแก�ว

63133013273 นางสาวบุญล�อม สุทธิประภา

63133013274 นางสาวรวิษฎา ทัพซ�าย

63133013275 นายตรีรัตน ไตรรงค

63133013276 นางสาวกาญจนา ทิพวงค

63133013277 นางสาวกรรณิกา ศรีษะนาราช

63133013278 นายพูนศักด์ิ เรืองนุช

63133013279 นางสาวนิภาพร ศรีครไทย

63133013280 นางสาวอรทัย ทับทมาตร

63133013281 นางสาวดัชณีกร บุตรคํา

63133013282 นายเอกพงศ พาณิชย
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63133013283 นางสาวอภิรักษ เจริญท�าว

63133013284 นางสาวพรวิภา ไพรัตน

63133013285 ส.ต.ต.ชนัญXู มุกดาหาญ

63133013286 นางสาวณัฎธิดา โนวังหาร

63133013287 นางสาวสุดารัตน โพธ์ิทิพย

63133013288 นางสาวศรัญญา พิกุลทอง

63133013289 นางสาวรุ<งรัตน พลีพรม

63133013290 นายตันติกร ศิริเทพทรงกลด

63133013291 นางสาวจารุวรรณ แสงโชติ

63133013292 นางสาวบุษราคัม บุญหนองเหล<า

63133013293 นายณัฐภัทร เปรมอาษา

63133013294 นางสาวกัญณภัทร จันหมุด

63133013295 นางสาวพัชริดา เจิดดีสกุล

63133013296 นางสาวสุดารัตน ขันจันทร

63133013297 นางสาวเปรมฤดี ภูครองจิตร

63133013298 นายสุรบถ พันธชาลี

63133013299 นางสาวจิตรวรรณ วาทะสิทธ์ิ

63133013300 นายศตวรรษ อ<อมแก�ว

63133013301 นายอัครเทพ ทองสมุทร

63133013302 นายขจรณัฐ สีคําภา

63133013303 นางกนกวรรณ ภู<พิมล

63133013304 นางสาวทินมณี คฤหะมาน

63133013305 นางสาวสกุลรัตน แพงศรีละคร

63133013306 นางสาวลัดดาวัลย พุธธรรมโม

63133013307 นางสาวธนกานต ภูมิช<อ

63133013308 นางสาวกชพรรณ เสวกานันท

63133013309 นายภัทรวุฒิ ป6สสาวะโพธ์ิ

63133013310 นางสาวขนิษฐา ยันไธสง

63133013311 นางสาวชลันดา ปูKชัยเคน

หน�า 459 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133013312 นางสาวณัฐกฤตา แนววิลัย

63133013313 นางสาวจิราวรรณ เขตเจริญ

63133013314 นางสาววราลักษณ ทุมมาศ

63133013315 นางสาวบุญลิตา จันทรัตน

63133013316 นางสาวภัทราภรณ คงพูลเพ่ิม

63133013317 นางสาวสุพัตรา นะรารัมย

63133013318 นางสาวสาลินี สุวรรณณบุผา

63133013319 นางสาวปภัสสร จันทรควร

63133013320 นางสาวนวพร อํานวยเสรี

63133013321 นางสาวนิภาพร นวลบุญมา

63133013322 นางสาวอรณี บุญมา

63133013323 นางสาวเกศธิดา รัตนเมือง

63133013324 นางสาวปารวี ใจยอง

63133013325 นางสาวนุชรีย ทัพวิเศษ

63133013326 นางสาวกานติมา โสสุด

63133013327 นางชณชนก สมอฝาก

63133013328 นางสาวศลิษา วรสินธุ

63133013329 นายจตุรวิทย ฝKายสงค

63133013330 นายณัฐวัฒน คงอยู<

63133013331 นางสาวปลิตตา ปุริสังข

63133013332 นายสฤษด์ิ สนนา

63133013333 นางสาวนันทณา ไปบน

63133013334 นางสาวศิวะพร พลแดง

63133013335 นายธวัชชัย มงคล

63133013336 นายไกรฤกษ บุญญรัตน

63133013337 นายประณต ถิตยละออ

63133013338 นายจิรวัฒน บุตรสีทัด

63133013339 นายปรีชา โนนทะคําจันทร

63133013340 สิบตํารวจเอกธวัชชัย แสงปาก
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63133013341 นางสาวรัชนีกร จันทรสมุด

63133013342 นางสาวปAยนัท สารโภคา

63133013343 นายปวีณ เด่ือมขันมณี

63133013344 นางสาวชัชฎาภรณ ไชยชาติ

63133013345 นางสาวพัชยา สุพรมอิน

63133013346 นางสาวอรพรรณ ชุมชะ

63133013347 นายทรงพล บุญล�อม

63133013348 นายสรุต เรียงวงษ

63133013349 นายเทอดเกียรติ หอมแพงไว�

63133013350 นายเฉลิมเกียรติ ศิริชน

63133013351 นางพิมพวิภา พลบัว

63133013352 นายสิริวัฒน มุขธระโกษา

63133013353 นางสาวศุภานิช กาญจนะ

63133013354 นายธีระพงษ อ�วนชัยราช

63133013355 นางสาวอลิษญา ตาเสาร

63133013356 นายอภิสิทธ์ิ สรสันต

63133013357 นางสาวอนงคนาถ หงษาคํา

63133013358 ว<าที่ร�อยตรีวรรณชัย วรรณสิงห

63133013359 นางสาวกัลญา นาถาดทอง

63133013360 นายณัฐพนธ พรมมา

63133013361 นายเดชฐวุฒิ วิสะสิ

63133013362 นายภูวไนย สุวะศรี

63133013363 นางสาวธัญญรัตน เพชรกอง

63133013364 นางสาวสุวนันท ปะโพธ์ิทิง

63133013365 นางสาวณัฐฐินันท อนัคทัสน

63133013366 นางสาวชลธิชา กาล�อม

63133013367 นางสาวจุฑามาศ หงษป6สสา

63133013368 นางสาววันวิสา ขันแก�ว

63133013369 นางสาวณัฐมล จําปาวงษ

หน�า 461 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133013370 นางสาวณิชากร บูรณะกิติ

63133013371 นายชัยยงค กลกลาง

63133013372 นายอริยะ บินตะคุ

63133013373 นางสาวสกาวเดือน เพ็งวัน

63133013374 นางสาวณัฐิดา เต็มวงษ

63133013375 นายฐิติ แก�วชัย

63133013376 นางสาวจิรัสยา เปรมปรี

63133013377 นายเกรียงไกร ศรีชาติ

63133013378 ส.ต.ต.พัฒนเศรษฐ เนื่องแสง

63133013379 นางสาวชไมพร อิ่มนาง

63133013380 นางสาวจริญญา วังภูผา

63133013381 นายพงศศรัณย ประมูลศรี

63133013382 นายพิมลรักษ สุนสนาม

63133013383 นายจิรทีปต ไร<นากิจ

63133013384 นางสาวศุลีมาศ สมานพันธุ

63133013385 นางสาวเจษฎาภรณ แสนวัง

63133013386 นางสาวจิตรลดา เพียชํานิ

63133013387 นายอดิเทพ ศรีโนนม<วง

63133013388 นางสาวอรณี ยุบลวัฒน

63133013389 นางสาวสมประสงค ชินคํา

63133013390 นางสาวชลธิชา แนวพิลา

63133013391 นางสาวราตรี ศิลารักษ

63133013392 นางสาวอริสรา สุดตา

63133013393 นางสาวอรุณี แปยอ

63133013394 นายสถาพร ภูคําศักด์ิ

63133013395 นายอธิษพงศ วรชินา

63133013396 นางสาวอมรพรรณ โพธ์ินาง

63133013397 นางสาวกิติญา มาตยเเสง

63133013398 นางสาวปนัดดา สุจิตตา
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63133013399 นางสาววรรณิสา สีโนนคํา

63133013400 นางสาวลักษมีวรรณ สารสมัคร

63133013401 นางสาวธิติมา บุควัน

63133013402 นางสาวสิรินทรา ศิริยา

63133013403 นางสาวจุฑารัตน เบญมาตย

63133013404 นางสาวชมพูนุช ดาถํ่า

63133013405 นางสาวสิริยากร แสนประดิษฐ

63133013406 นางสาวณัฐทลินีย วุฒิ

63133013407 นางสาวจินตนา การิโก

63133013408 นางสาวนัทธมน วิรุณป6กษี

63133013409 นางสาวปลิกา รัตนวิชชากร

63133013410 นางสาวนิภาภรณ ยานะ

63133013411 นางสาวสุจิรา ถาป6นแก�ว

63133013412 นางสาวป6ทมพร ชัยสะอาด

63133013413 นางจินตนา รัตนโกเศศ

63133013414 นางสาวผกามาศ ต๋ันมูล

63133013415 นางสาวเข่ือนขวัญ เวฬุนารักษ

63133013416 นางสาวนฤมล บึงอ�อ

63133013417 นางสาวนริศรา บุตรสาธรรม

63133013418 นางสาวชนิตา โสโพธ์ิ

63133013419 นายจิรภัทร ศรพรหม

63133013420 นางสาวสุทธิดา ซาหว�า

63133013421 นางสาวนราภรณ นิยมบุญ

63133013422 นางสาวนันทนา อันธุ

63133013423 นางสาวนิภาวรรณ ชูศรีพัฒน

63133013424 นางสาวนัฐมล โคตุทา

63133013425 นางสาวเลิศณภา ผิวเฮ�าขา

63133013426 นางสาวนุชดา สมบัวคู

63133013427 นายศุภโชค ภัทรวงศา
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63133013428 นางสาวบุษยาภรณ ดีเลิศ

63133013429 นายณัฐวุฒิ แสงคํา

63133013430 นางสาวนิสาชล เชื้อวังคํา

63133013431 นางสาวสุพัตรา หาราช

63133013432 นางสาวปAยะพร มาแสวง

63133013433 นางสาวกมลลญา โพธ์ิเรือน

63133013434 นายพชร เลิศวัฒนกิตติ

63133013435 นางสาววรลักษณ นันจินดา

63133013436 นายยุภดล ปุณตุง

63133013437 นางสาวปAYนฟHา ดีพร�อม

63133013438 นางสาวอจิรญาภรณ ศิลรักษา

63133013439 นางสาวโสภิตา เฝHาทรัพย

63133013440 นายธวัชชัย ตาเมือง

63133013441 นางสาวนภัสสร สุมงคล

63133013442 นางสาววรัญญา เหล<าพร

63133013443 นางสาวสุภาภรณ ศรีภูมี

63133013444 นางสาวณัฏฐณิภาภัค อุปนันท

63133013445 นายหัสดินทร บุญแก�ว

63133013446 นางสาวศิรินภา ขาขันมะณี

63133013447 นางสาวชมพูนุช สุทธิสม

63133013448 นางสาวจารุวรรณ ชะนอบรัมย

63133013449 นางสาวรพีพรรณ ทวยภา

63133013450 นางสาวอลิตา ไชยธงรัตน

63133013451 นางสาวสาธิกา คําก<อง

63133013452 นางสาวเสาวภา สุดสอาด

63133013453 นายอนุรักษ นักร�อง

63133013454 นางสาวจินตนา มะลิขจร

63133013455 นางสาวกุลดี มูลม่ัน

63133013456 นางสาวเกษราภรณ สิมสวน
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63133013457 นางสาวนนทหทัย ขวัญแสน

63133013458 นางสาวนฤมล มาลี

63133013459 นางสาวกัญญา วารินทร

63133013460 นางสาวกรณสุดา ประกินัง

63133013461 นางสาวเกวลิน พรมเขียว

63133013462 นางสาวกรองกาญจน วตะกูลสิน

63133013463 นางสาวจตุพร ตุ<นแก�ว

63133013464 นางสาวสาวิตรี มูลตรีภักดี

63133013465 นายศุภวัฒน เมืองสิม

63133013466 นายนครินทร หันจรัส

63133013467 นางสาวศศิธร ภูมิเรศสุนทร

63133013468 นายเกษม อนันตไมตรีพร

63133013469 นางสาวเขมิกา ชนะกาญจน

63133013470 นางสาวนัจนันท บัวเย็น

63133013471 นายกฤษดา นันดิลก

63133013472 นางสาวณัฐชา ไชยภักดี

63133013473 นางสาวสุกัญญา หงษสกุล

63133013474 นางสาวพลาพร ณะวงครัมย

63133013475 นางสาวทัตพร อินทรีย

63133013476 นายภาคภูมิ ภูศรี

63133013477 นางสาวระพีพร คะสุวรรณ

63133013478 นายพงศกร เหมือนเอี่ยม

63133013479 นายอาทิตย ท<าสออน

63133013480 นางสาวทัศนีย ศรีคงเพ็ชร

63133013481 นางสาวจิราภรณ ยางคํา

63133013482 นางสาวมินตรา แสงงาม

63133013483 นายอรรถพล ผดุงกิจ

63133013484 นายรัฐบุรุษ โคตรพัฒน

63133013485 นางสาวจุฑาทิพย สํารวมมาตย
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63133013486 นางสาววราสินี ดวงคํา

63133013487 นางสาวปวริศา กันทา

63133013488 นายอภิชัย หลอดทองหลาง

63133013489 นายปฏิพัทธ ศรีใส

63133013490 นางสาวมาริษา พงศพิริยะจิต

63133013491 นางสาวขวัญวิอร วรรณคํา

63133013492 นายสมเกียรติ เฉลยอาจ

63133013493 นายศรราม บรรยง

63133013494 นางสาวสกุลแก�ว สีแก�วสิ่ว

63133013495 นางสาววิลาสินี ชูเวช

63133013496 นายปฏิภาณ เหลื่อมหม่ืนไวย

63133013497 นางสาวสุภาพร ถาปาลบุตร

63133013498 นางสาวธนัญญา ไชยเทศ

63133013499 นางสาวกุลธิดา เกษมสันต ณ อยุธยา

63133013500 นายคมสันต หงษอนันต

63133013501 นางสาวนาฎลดา ชํานิกุล

63133013502 นางสาวกาญจนา งามวิไล

63133013503 นางสาวปAยะนุช เสือชุมแสง

63133013504 นายวีระชัย ศรีพันธุ

63133013505 นางสาวสุธาสินี บุญคํา

63133013506 นางสาววนิดา จันทวะโร

63133013507 นางสาวเรวดี ชาวพิมาย

63133013508 นายปรีชา ฤาชา

63133013509 นายพศวีร ระย�าเพชร

63133013510 นางสาวจริญญา ศรีจันโท

63133013511 นางสาวนุจรีย นามเพ็ง

63133013512 นางสาววรารัตน ตุยชัยภูมิ

63133013513 นางสาวผกามาศ โคจรานนท

63133013514 นายสุริยพงศ มอญขาม
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63133013515 นายบดินทร ดอนไพร

63133013516 นางสาวรัตติกาล แสนสูง

63133013517 นางสาวมัณฑนา อนุสรณ

63133013518 นางสาวกมลลักษณ ศรีละคุณ

63133013519 ส.ท.พิทักษ หมวดยานะ

63133013520 นางอังสนา สมพิมพ

63133013521 นางสาววีรัตธนันต วิสาวีรากร

63133013522 นางสาวรุจิรา ชัยชนะ

63133013523 นางสาวเสาวลักษณ สมดี

63133013524 นายระพีพัฒน สรรพอาษา

63133013525 นางสาวรัตนาภรณ กองมูล

63133013526 นางสาวกรรณิกา มาบิดา

63133013527 นางสาวศิวพร สุริยะพงษ

63133013528 นายศัตยา อัครพัฒน

63133013529 นางสาวสุกฤตา ยาทองไชย

63133013530 นายพชรพงศ คุ�มจาบ

63133013531 นายสหรัฐ กล<าวกระโทก

63133013532 นางสาววิภาวรรณ ช�างอ่ํา

63133013533 นางสาวมาวิการ อุปแดง

63133013534 นางสาวอารยา อันทรินทร

63133013535 นางสาวเอื้องอุรา พิมสุวรรณ

63133013536 นางสาวชลธิดา คุณสิงห

63133013537 นายมงคล เฉลิมบุตร

63133013538 นางสาวปAยธิดา ปะเตสัง

63133013539 นางสาวตติยา เวียงนนท

63133013540 นางสาวจริยา รัตประเสริฐ

63133013541 นางสาวสุรีรัตน มาตขาว

63133013542 นายสมิทธิ ตันติอมรชัยกุล

63133013543 นางสาวจิตตจุฑา โพธิแท<น
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63133013544 นางสาวดาราพร ไกรษร

63133013545 นายปAติชัย กิริยะ

63133013546 นางสาวกณิฐกานต กุลบุตร

63133013547 นายชัยศิริ ศิรินาม

63133013548 นางสาวสุชานาถ ทินวงค

63133013549 นางสาวชุติกานต ภูผิวผา

63133013550 นางสาวดวงฤทัย อุระนันต

63133013551 นายอนุชิต กองจันทร

63133013552 นางสาวสุพัตรา สมสาย

63133013553 นางสาวยุภาวดี ช<างยันต

63133013554 นายอภิชาติ ภูมิประพันธ

63133013555 นายธานินทร น�อยชื่น

63133013556 นายทัศพงษ เครือศรี

63133013557 นางสาวสุกัญญา อรัญโชติ

63133013558 นายอลงกต ซ�ายโพธ์ิกลาง

63133013559 นางสาวเสาวลักษณ พลพิมพ

63133013560 นายโภคิน ถินพะนา

63133013561 นางสาววิมลศิริ กลับสุข

63133013562 นางสาวรุ<งทิพย ศรีพรรณ

63133013563 นางสาวจิราวรรณ ลีลาน�อย

63133013564 นางสาวอุไรลักษณ จันทรชา

63133013565 นางสาวกรกนก อันหนองกุง

63133013566 นางสาวปรางทิพย พลทา

63133013567 นางสาวเสาวณีย ปฏิกานัง

63133013568 นายพีรพัฒน ชัยอมรนุกูล

63133013569 นางสาวนลินี ภูวิชิต

63133013570 นางสาวอมราพร ภูเสนา

63133013571 นางสาวศิริญากรณ ทอนพรม

63133013572 นางสาววรัชยา วรรณภักด์ิ
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63133013573 นางสาวแสงแข ตันสุวรรณ

63133013574 นางสาวยศวดี ยศพล

63133013575 นางสาวปาริษา ศรีเทียมเงิน

63133013576 นายวิทวัส แก�วสกุล

63133013577 นางนันทนภัส นาคคํา

63133013578 นายธนัช สัมฤทธ์ิ

63133013579 นางสาวดวงฤดี จันทรักษ

63133013580 นางสาวอุษณี มีสุข

63133013581 นางสาวโชติรส ตาทอง

63133013582 นางสาวจตุพร คุ�มจาบ

63133013583 นายชัยวัฒน รัตเนตร

63133013584 นางสาวบุญญาภา กวดแก�ว

63133013585 นางสาวปรภาส คงเกษมภิบาล

63133013586 นายเอกพันธ จันทะกี

63133013587 นายพชร ตันติพงษศิริกุล

63133013588 นางณฐอร ธนะไชย

63133013589 นางสาวภัทรวดี ชัยดํารงค

63133013590 นางสาวบุษยา ศรีเพชร

63133013591 นางสาวนิธิวดี ชาวส�าน

63133013592 นางสาวขนิษฐา ไชยเวียน

63133013593 นายสุทธิเทพ ชวนอาจ

63133013594 นางสาวเพชรรัตน แก�วไพวรรณ

63133013595 นางสาวเนตรทราย หาญนาแซง

63133013596 นางสาวอารียา เนตรอ�น

63133013597 นางสาวสุวิมล วรนาม

63133013598 นางสาวจิราภรณ พรมวาศรี

63133013599 นางสาวชลิตา รักษาก�านตง

63133013600 นายณัฐวุฒิ สุขแสน

63133013601 นางสาวดารณี สินธุเธาว
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63133013602 นางสาวนัทมล โคตะคาร

63133013603 นายสิทธิกร แสงอุทัย

63133013604 นางสาวสุพีรา จันทรสุภาเสน

63133013605 นางสาวสุกัญญา ต�นนามน

63133013606 นายชานนท พิมพุฒ

63133013607 นายธนวิชญ อาจหาญ

63133013608 นางสาวพรชนก โคตรสิทธ์ิ

63133013609 นางสาวมาริษา เขตป6ญญา

63133013610 นางสาวจตุพร วงศวีระขันธ

63133013611 นางสาวอนุสรา ลาทอง

63133013612 นางสาวธิดารัตน สงวนศักด์ิ

63133013613 นางสาวอชิรญาณ ใจแก�ว

63133013614 นางสาวพรรณิภา สัตตะโส

63133013615 นางสาวปาณิศา งามคุณ

63133013616 นางสาวเอมอร กองกะมุด

63133013617 นางสุเจียร พาแก�ว

63133013618 ว<าที่ร�อยตรีหญิงชานุมาศ จันทรประทักษ

63133013619 นางสาวทิฆัมพร พรมฉวี

63133013620 นางสาวจิราภรณ บุญเอก

63133013621 นางสาวสุฑาพร ธรรมโสม

63133013622 นางสาวมนธกานต คํากอดแก�ว

63133013623 นางสาวศศิวิมล ปรีชาวัฒนากุล

63133013624 นางสาวแสงอรุณ จันทะวงษา

63133013625 นางสาวณัฏฐนิช อังคะศรี

63133013626 นายวรทัต แก�วดวงดี

63133013627 นายจิรายุ ธรรมมา

63133013628 นางสาวลักษณา ต�นจันทร

63133013629 นางสาวนิลยา ภาจันทรก�อม

63133013630 นางสาวชุญาภาน อินทะโสม
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63133013631 นางสาวจิรภิญญา วิเศษสมบูรณ

63133013632 นายพีรพล ไชยสุระ

63133013633 นายกิตติกร ภารไสว

63133013634 นายรชฏ ต้ังฤดี

63133013635 นางสาวอลิศา คําฤาชา

63133013636 นายธนากร ดีจริง

63133013637 นางสาววิพรรณิภา ตระกูลศรี

63133013638 นายอริยธัช กิตติบวรอนันต

63133013639 นางสาวภัทรนันท อิ่มปรีชา

63133013640 นายอนาวิล ไชบวงค

63133013641 นางสาวสุประกาย เผ<าศิริ

63133013642 นางสาวสุนิตา ขุนใหญ<

63133013643 นางสาวปาริฉัตร พาลุน

63133013644 นางสาวศกลวรรณ ฝอยทอง

63133013645 นายเกรียงไกร สีหาโมก

63133013646 นายณัฐวุฒิ โพธ์ิไกร

63133013647 นางสาวจีระพรรณ ทําสี

63133013648 นางสาวฉัตรชนก พิณเสนาะ

63133013649 นางสาวสุภาพร ศรีวิบูลย

63133013650 นางสาวกัศมาภรณ กาฬวันนา

63133013651 นางสาวอภิญญา ภูเลี่ยมคํา

63133013652 นางสาววิลาวัณย พิณพงษ

63133013653 นางสาวอุไรพรรณ สดใส

63133013654 นางสาวกาญจนาพร พัฒนจักร

63133013655 นางสาวลลิตตา สียางนอก

63133013656 นายคฑาวุธ กํามา

63133013657 นางสาวมนัญญา เจTกสูงเนิน

63133013658 นางสาวกัลยา ภูสอดเงิน

63133013659 นางสาววราภรณ แหนขุนทด
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63133013660 นายวัศพล สีนวล

63133013661 นายศีระโชติ ภูมิคอนสาร

63133013662 นางสาวปานตะวัน รุจิชยากูร

63133013663 นายสันติสุข อายุคง

63133013664 นายวัชรพล สันติวัชราณุรักษ

63133013665 นายพลภัทร โคตะนนท

63133013666 นางสาวศิรินภา สมวงษา

63133013667 นางสาวลักษณคณา สว<างจิตร

63133013668 นางสาวณัชฐรัตน คําจันทร

63133013669 นางสาวพวงทอง ภูตาเลิศ

63133013670 นายทศพร เนื้อจันทา

63133013671 นางสาวนริศรา โลกานิต

63133013672 นางสาวยลรดี พรหมสวัสด์ิ

63133013673 นางสาววรรณพร บุญโยธา

63133013674 นายรัฐศาสตร ครผา

63133013675 นางสาวกนกกร ศรีดาวฤกษ

63133013676 นางสาวไอยวริญญ ประเสริฐสุข

63133013677 ว<าที่ร.ต.หญิงพิจิตรา อ�วนอินทร

63133013678 นายวีรสิน สีเหลือง

63133013679 นางสาวสมฤดี น�อยเหล็กดี

63133013680 นางสาวกนกวรรณ คร�ามฉนวน

63133013681 นางสาวปาริชาติ ใจเก<งดี

63133013682 นางสาวสุกัญญา พาจันทร

63133013683 นายแสน ราชเพียแก�ว

63133013684 นางสาวนิดานุช ปรป6กพ<าย

63133013685 นางสาวธัญธร สุจิมงคล

63133013686 นายกีรติญาภรณ บุญสม

63133013687 นายชัยวัฒน ภักดี

63133013688 นางสาวปAติยา ทองบุญมา
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63133013689 นางสาวสุดารัตน ป6ดตาเทสังข

63133013690 นางสาววิภา โนนเเสน

63133013691 นายจารุบุตร ขวัญมงคล

63133013692 นางสาวประภัสษร แสนศักดา

63133013693 นางสาวศิริยากร สอนเสนา

63133013694 นางสาวกาญจนา สันทาลุนัย

63133013695 นายปรีชา สุภูตัง

63133013696 นางสาวสุภาวดี นิลประดับ

63133013697 นางสาวพิภาพร วิริยะจิตรา

63133013698 นางสาวอารยา สังสีราช

63133013699 นางสุธิดา ปAนะเก

63133013700 นางสาวพรทิวา ขวัญรักษา

63133013701 นางสาวกนกอร มะปะรัง

63133013702 นายวรเทพ ทองนิ่ม

63133013703 นางรุ<งนภา พลรักษา

63133013704 นางสาววรรัตน สํามะโนรส

63133013705 นายวิศรุต เชาวชัยภูมิ

63133013706 นางสาวสุดาลักษณ โกสิลารัตน

63133013707 นางสาววิสสุตา คําพอง

63133013708 นายชยพล ช�อนบุญ

63133013709 นางสาวสุนิตสา อุปชาคํา

63133013710 นางสาวลัดดาวรรณ จงทัน

63133013711 นางสาวธัญจิรา แก�วม<วง

63133013712 นางสาวภาวิดา มาลาดาษ

63133013713 นางสาวเบญจภรณ พิมพวิชัย

63133013714 นางสาวอัจฉราพรรณ ราชพันแสน

63133013715 นางสาวนิรชร บรรณสาร

63133013716 นายประเสริฐศักด์ิ วันนุกูล

63133013717 นางสาวภาวิณี นามมา
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63133013718 นางสาวชลธิชา นันดี

63133013719 นางสาวอภิญญา สว<างแสง

63133013720 นายวีระศักด์ิ สันเสนาะ

63133013721 นายธีรภัทร มูลจันทร

63133013722 นายเตมีย พลศรี

63133013723 ว<าที่ ร.ต.หญิงมนัสวิน เข็มมี

63133013724 นางสาวชุติมา ตาทิพย

63133013725 นางสาวศศิพรรณ ทัพขวา

63133013726 นางสาววรรณิดา จันทไทย

63133013727 นางสาวเปลวใจ แวงชิน

63133013728 นางสาวชุตินันต จําปาศิลปM

63133013729 นายอภิวัฒน จันดาชัย

63133013730 นางสาวพิชญดา บุญทองเเพง

63133013731 นางสาวรุจิรา นามไพร

63133013732 นางสาวยอดธง อกอุ<น

63133013733 นายศรัณย น�อยเมือง

63133013734 นายรัชชานนท สมเทพ

63133013735 นายพิพัฒน หลวงแก�ว

63133013736 นางสาวศุภธิดา วีระจิตต

63133013737 นางสาวอนุชศรา ฤทธ์ิมหา

63133013738 นางสาวไพลิน หินวิเศษ

63133013739 นางสาวกิติกานต สุขสําโรง

63133013740 นายนําโชค หงษศรี

63133013741 นายวิทยา บุบผา

63133013742 นายศิวัช เอี่ยมทอง

63133013743 นางสาวนัฐวีญา ศรีภาษา

63133013744 นางสาวมินตรา หงษมาลา

63133013745 นางสาวไพรจิตร สาระขันธ

63133013746 นางสาวกาญจนา ฝHายทอง
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63133013747 นายอุตมพงศ วงศพรหมท�าว

63133013748 นางสาวสุจิตรา ป6กโคทะกัง

63133013749 นางสาวก่ิงแก�ว อนุโคต

63133013750 นางสาวภลินี ต้ังขจรศักด์ิ

63133013751 นางสาวตรีวิภา จันทะสุวรรณ

63133013752 นางสาวอัญมณี ฤทธาพรม

63133013753 นายณรงคศักด์ิ ลากุล

63133013754 นางสาวปนัดดา ซูศรีย่ิง

63133013755 นางสาววัชราภรณ แก�วพิลา

63133013756 นางสาวเบญจมาศ พานสุวรรณ

63133013757 นายศิกวัส กริ่งสันเทียะ

63133013758 สิบเอกกิตติศักด์ิ พุฒละ

63133013759 นางสาวศิราภรณ ครูวาจารย

63133013760 นางสาวเอมวิกา ช<วยศรี

63133013761 นายเมธาสิทธ์ิ โม�กุดแอก

63133013762 นางสาวชนิดา สมนึก

63133013763 นายรุ<งโรจน ใจเสรี 

63133013764 นายภวิล วิมุกตานนท

63133013765 นางสาวมลฤดี บุญศิลปM

63133013766 นางสาวรวิพร เถ่ือนโยธา

63133013767 นายภูมิพัฒน จันทรแสง

63133013768 นางสาวอัญชลี ศรีจันทรชัย

63133013769 นายอิศเลส บ<อคุ�ม

63133013770 นายปานุวัฒน ชัยวงศจรัส

63133013771 นายนภัทร สายัญ

63133013772 นางสาวกฤติยาภรณ เลาะไธสง

63133013773 นางสาวมินตรา จันนา

63133013774 นางสาวพรพมล ประภาร

63133013775 นางสาวณัฐธิดา ตาลอําไพ
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63133013776 นางสาวอภิตา ถูนาแก�ว

63133013777 นางสาวกิตติกร หัสโรค

63133013778 นางสาวสกุลรัตน ละภักดี

63133013779 นางสาวกวินทิพย บุญเรือน

63133013780 นายอภิวัฒน ทองภู

63133013781 นางสาวรสสุคนธ สุริยันต

63133013782 นางสาวฟาริดา สุขผล

63133013783 นายจักรี ผิวขม

63133013784 นางสาวศิรินญา ศรีสว<าง

63133013785 นางสาวนภาพร เรืองจรัส

63133013786 นางสาววิมลพรรณวดี มูลมาตย

63133013787 นางสาววิลาวรรณ ชาญชัย

63133013788 นางสาวพิสมัย เอกตาแสง

63133013789 นางสาวสุภาพร ชัยชิด

63133013790 นางสาวพันทิวา รัตนเสนศรี

63133013791 นางสาวชุติมา วิชาธรรม

63133013792 นางสาวสิรินาถ ชุมพล

63133013793 นางสุจิตรา โชคเฉลิม

63133013794 นางสาวสิริยาภรณ นาคดวงเกษมศรี

63133013795 นายวิจิตร คําทา

63133013796 นางสาวดวงสุดา มูลคํา

63133013797 นายวทัญXู เหล<ารัตน

63133013798 นางสาวพิมชนก สุขย่ิง

63133013799 นางสาวญาดา สินธุระวิทย

63133013800 นายเข็มเพชร วงคกะโซ<

63133013801 นางสาวพันธิพา คนขยัน

63133013802 นายวิวัฒน สารุ

63133013803 นางสาวธัญญาภรณ เปล<งปลั่ง

63133013804 นางสาวศรัญญา อุตทอง
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63133013805 นายชัยศักด์ิ ใจเที่ยง

63133013806 นายรัฐพล กองพอด

63133013807 นางสาวกนกวรรณ สียางนอก

63133013808 นางสาวอังคณา เผือกไธสง

63133013809 นายศาตพัฒน อนุฤทธ์ิ

63133013810 นายจักรภพ วรเชษฐ

63133013811 นางสาวอัฉราภรณ อ<อนละมุล

63133013812 นายรักแท� ลาภภิญโญ

63133013813 ว<าที่ ร.ต.ปAยวัฒน อุทธา

63133013814 นางสาวสุนิสา พงษาเวียง

63133013815 นายอนุกุล อ<างบุญตา

63133013816 นางสาวสุภาวดี เฟ\Yองฟู

63133013817 นางสาวศศิธร สุภาพันธุ

63133013818 นายธีระวุฒิ ลิมปMประเสริฐ

63133013819 นางสาวภัทรีญา สุมนาพันธุ

63133013820 นางสาวสิริกานต ดวงดี

63133013821 นางสาวนิรันตรี แซงดวงดี

63133013822 นางสาวพรชิตา ขวาลําธาร

63133013823 นางสาวดุษฎี คาวีวงศ

63133013824 นางสาวชุติมา ยาทองไชย

63133013825 นางสาวนัถมล โพธิแปลง

63133013826 นางสาวณัฏชนันท วิเศษวิสัย

63133013827 นางสาวเสาวณีย ไชยศรีทา

63133013828 นางสาวจินตหรา บุญสิงสอน

63133013829 นายสิขเรศ บาลดี

63133013830 นางสาวธิติมา ไกยะสา

63133013831 นางสาวดลฐพร เพชรประดิษฐา

63133013832 นายอดิศักด์ิ โชติรักษา

63133013833 นางสาวรัชนีกร พรดอนก<อ
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63133013834 นายวัชรินทร ญาติคํา

63133013835 นางสาวปวีณา บรรพลา

63133013836 นายสหรัฐ ชาภักดี

63133013837 นายอวิรุทธ คณาวัลย

63133013838 นางสาวสุรีวรรณ โพธ์ิศรี

63133013839 นางสาวอรวรรณ โคตรหลักเพ็ชร

63133013840 นางสาวอาทิตยา พลเย่ียม

63133013841 นางสาวสุมิตรา บุญมาตุ<น

63133013842 นางสาวตาวตาธร คําดี

63133013843 นายพฤทธ สร�อยอินทร

63133013844 นางสาวสุจิตรา โมครัตน

63133013845 นายวิศิษฐ ศรีสร�อย

63133013846 นางสาวอภิญญา พุทธครู

63133013847 นายวิศรุต วิวรรธนภาสกร

63133013848 นางสาวประภัสรา พิมพภูมี

63133013849 นางสาวพลอยทราย ไลไธสง

63133013850 นางสาวปานิศา อินธิแสง

63133013851 นางสาววริญญา ต้ังสกุลวิโรจน

63133013852 นายศิษฏธิชัย ประโมงมุข

63133013853 นายชาคริต คํามะสอน

63133013854 นายธีรเมธ ภูปรางค

63133013855 นางสาวภาวิไล เสมาสถิตยพันธ

63133013856 นายศักด์ิดา ชินคํา

63133013857 นายอิสรชน เดชบุญ

63133013858 นายรัฐพล จันอาภาส

63133013859 นางสาวปรางคนุช บัวบุตร

63133013860 นางสาวนิศาชล นามจุมจัง

63133013861 นางสาวพรรณิภา พรจันทร

63133013862 นางสาวกนกวรรณ ชมภู
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63133013863 นายณัฐกฤต เวียงสิมา

63133013864 นางสาววราภรณ การมวย

63133013865 นายนัฐพงษ ศิริวิเศษ

63133013866 นายจีรยุทธ ไวโหม<ง

63133013867 นายพันแสง แพงวังทอง

63133013868 นายวิวัตพงษ คล�ายเพ็ชร

63133013869 นางสาวศรนภา พุ<มพวง

63133013870 นายนาคชญา ไชยายงค

63133013871 นางสาวศศิธร สิทธิ

63133013872 นางสาวศศิมาภรณ ไชยแก�ว

63133013873 นางสาวอาภาภรณ วรนาม

63133013874 นายวัชฤทธ์ิ พลหล�า

63133013875 นายมนตรี ไชยคิรินทร

63133013876 นางสาวภัทราภรณ ทิพโชติ

63133013877 นางสาวศิริรัตน พันธมี

63133013878 นางสาวกัณฐมณี เพียจันทร

63133013879 ว<าที่ ร.ต.จักรกฤช เพ็งสาย

63133013880 นางสาวพิมพกานต อาจวิชัย

63133013881 นางสาวอังคณา ทาเภา

63133013882 นางสาวอารยา ชาฮาต

63133013883 นายธณรัช เหล็กกล�า

63133013884 นายขจรเกียรติ แก�วเบ�า

63133013885 นายวัชรากร ผาสุข

63133013886 นางสาวอุไรลักษณ นนทะวงษา

63133013887 นายเกียรติศักด์ิ อุ<นน�อย

63133013888 นางสาวกันทิมา กองคํา

63133013889 นางสาววิรัญญา แสงสุวรรณ

63133013890 นางสาวพลอยนภัส จันทะศรีนาม

63133013891 นางสาวทิพยสุดา สําเริง
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63133013892 นางสาวนริศรา รักศรี

63133013893 นางสาววริญญา พันธศิริ

63133013894 นายชวนนท ศรีบุดดา

63133013895 นางสาวกัณธิมา ทวีสินธ

63133013896 นางขนิษฐา อุรพนม

63133013897 นางสาวสุปรีญา หงสวิชา

63133013898 นายเกริกเกียรติ ชาลีคาร

63133013899 นางสาวสายรุ<ง เพชรน�อย

63133013900 นางสาวนาฏยา ชนะเทพา

63133013901 นางสาววีรยา ปลัดเทศ

63133013902 นางสาวป6ญจรัตน เลิศศิริวรกุล

63133013903 นางสาวสิริรัตน ธนินพิพัฒนกุล

63133013904 นางสาวพรพิมล บุญอุ�ม

63133013905 นางสาวรุ<งชีวา แพงศรี

63133013906 นายกฤษณอมร บุญม่ัน

63133013907 นายเอกรัตน มาตรทอง

63133013908 นายณธเดช เพียยุระ

63133013909 นายอนิวรรตน ประวัติ

63133013910 นางสาวปนัดดา ภูผาดวง

63133013911 นางสาวณิชชาภัทร ยอดแคล�ว

63133013912 นางสาวนันทพร เกตุสิทธ์ิ

63133013913 นางสาวภัทรธิดา อาจคําไพร

63133013914 นางสาวอุษณี วรรณชัย

63133013915 นายรัฐพงษ บุญเลี้ยง

63133013916 นายสาธิต ทองมี

63133013917 นายทัตพงศ แท<นทอง

63133013918 นางสาวมัทนา แสวงหา

63133013919 นางสาวศกลวรรณ มีศรีดี

63133013920 นางสาวสโรชา โพธิสว<าง
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63133013921 นายธีรวุฒิ สุวรรณยุทธ

63133013922 นางสาววัลลภา ไววิจิตร

63133013923 นายอนุพงษ คินันติ

63133013924 นางสาวจรัสเพชร มะลิมาตย

63133013925 นายธวัชชัย มาดบาง

63133013926 นางสาวลักษณา ภูจําปา

63133013927 นางสาวอภิญญา สะดาแนน

63133013928 นางสาวทิพพาภร กุณวงษ

63133013929 นางสาวพิมพพิศา ศรีชัยตุง

63133013930 นางสาวชไมพร โชติรักษา

63133013931 นายชลน<าน หนองช�าง

63133013932 นางสาวรจนา ภูผาแนบ

63133013933 นางสาวประภาภรณ พรมลุน

63133013934 นางสาวชนิดา วงศพินิจ

63133013935 นายเฉลิมเดช ศรีทะจักร

63133013936 นางสาวมลพรรณ ฉแก�วมงคลทิพย

63133013937 นางสาวพัทธวรรณ วงษาสืบ

63133013938 นางสาวธิษตยา ฤทธิดิลก

63133013939 นางสาววารุณี ศรีบุดดา

63133013940 นายรัฐพงษ โสภา

63133013941 นางสาวปAยะดา ภูแถวเชือก

63133013942 นางสาวบุษบา กงภูเวศน

63133013943 นายอธิศักด์ิ ขันธุลา

63133013944 นางสาวปนิตา พูลศิลปM

63133013945 นางสาวสุวินัน โทหล�า

63133013946 นางสาวปลายรุ�ง พรรณศิริชัย

63133013947 นางสาวจุฑากาญจน สุภาพ

63133013948 นายสุริยันต พันทะกัน

63133013949 นางวชิราภรณ บัวนิล
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63133013950 นางสาวธัญญาภรณ ขลิบทองคํา

63133013951 นางสาวปรีดาภรณ ศรีรังกา

63133013952 นางสาวพัชรินทร บุญชัยมาตย

63133013953 นางสาวฐิติรัตน เชิญชัยภูมิ

63133013954 นางสาวธัญญา จันดาพืช

63133013955 นางสาวหทัยทิพย บ<อทอง

63133013956 นางสาวทิพวัลย ไกรษรศรี

63133013957 นางสาวภัทรภร เสน<หวงค

63133013958 นายอาทิตย อันทะโส

63133013959 นางสาวเยาวภา มาตยแก�ว

63133013960 นายสิทธิชัย วงศธนสิทธ์ิ

63133013961 นางสาวจุฑาทิพย ลอยดี

63133013962 นางสาวสุภาภรณ เกษมณีโชตินันท

63133013963 นางสาวกันยกร โสภา

63133013964 นายสุธิชัย อินทะ

63133013965 นางสาวนภัสสร นุมาศ

63133013966 นางสาววราพร แสนก้ัง

63133013967 นางสาวสุทธิดา สมขลัง

63133013968 นายอุรุพงศ วงศหนองแวง

63133013969 นางสาววาราวรรณ ภูเลื่อนลม

63133013970 นางสาวนิภาพร พรหมบุตร

63133013971 นางสาวจรีรัตน เวชกามา

63133013972 นายกฤติเดช สมนึกในธรรม

63133013973 นางสาวเกษฎาภรณ พรมสุวรรณ

63133013974 นางสาวจิรัชยา ชาญรอบรู�

63133013975 นางสาวทัศนีย ล<อดงบัง

63133013976 นางสาวดวงพร โอภากาศ

63133013977 นางสาวมุกดา ภูบุญเพชร

63133013978 นางสาววิชชญา กันบุรมย
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63133013979 นางสาวนิธิพร มนตมี

63133013980 นางสาวจรัญญา เขียวเนียม

63133013981 นางสาวปรัชญา บุญสิงห

63133013982 นางสาวณัชชา รัตนนิคม

63133013983 นางสาวแคทรียา นามวิจิตร

63133013984 นางสาวสุจิตรา เชียงขวาง

63133013985 นางสาวนงลักษณ สุทธิประภา

63133013986 นางสาวอลิสา บุญขนาน

63133013987 นางสาวพัชรินทร ฝ6กบัว

63133013988 นางสาวลภัสรดา วิริต

63133013989 นางสาวอัญชลิกา เมตตา

63133013990 นางสาวดวงฤดี อินทรดวง

63133013991 นายสุทิวัส เหียงมณี

63133013992 นายชัดเจน โพธ์ินา

63133013993 นายวรวิทย เพียหล�า

63133013994 นางสาวพิชญาฏา พิมพสิงห

63133013995 นายภูริเดช กองคํา

63133013996 นางสาวภานุมาศ ไชยสีดา

63133013997 นางสาวกุลณรีย ภูก่ิงเงิน

63133013998 นางสาวจุฑามาศ พืชผักหวาน

63133013999 นางสาววิภารัตน น�อยทรง

63133014000 นางสาวปาริชาติ ขว�างระหัส

63133014001 นางสาวธัญญาลักษณ มาตมูล

63133014002 นายทวี พิมพะสอน

63133014003 นางสาวดวงหทัย สมุย

63133014004 นายประดิษฐ วงคกระโซ<

63133014005 นางสาวอติกานต ชาวสีสูบ

63133014006 นายอัษฎาวุธ อาจหาญ

63133014007 นายศราวุธ ไชยแพทย
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63133014008 นายพงศชนะ ขันธุป6ทม

63133014009 นางสาวรัชดาภา หาญวงษา

63133014010 นายฤกษดี ศรีจันทวงษ

63133014011 นายธนากร ใจเย็น

63133014012 นางสาวสรวีย มีพร�อมพล

63133014013 นางสาวอรทัย จันดา

63133014014 นางสาวธัญนาฏ ฆารเจริญ

63133014015 นายสิทธิโชติ ทําทอง

63133014016 นายศรายุทธ เข็มลา

63133014017 นายภานุพงษ แวงวรรณ

63133014018 นายชิดพล ครุฑขุนทด

63133014019 นางสาวรัตนา ศรียะนัย

63133014020 นางสาวศิริขวัญ พลนิกร

63133014021 นางสาวเนตรชนก เยาวสิทธ์ิ

63133014022 นางสาวกมลวรรณ ศรีคุณแสน

63133014023 นางสาววชิรารัตน ป6ญญาเทพ

63133014024 นายณัฐดนัย วิเศษวิสัย

63133014025 นางสาวชลดา สิงหาด

63133014026 นายพงศปกรณ ศิริเวศย

63133014027 นางสาวสิริยาพร ดรอินทร

63133014028 นางสาวกัลยาณี เข็มลา

63133014029 นายพงศธร วงคภักด์ิ

63133014030 นายทองฉัตรสิริ หม่ืนบุญมี

63133014031 นายวรินทร ปรีวาสน

63133014032 นายจักรพันธ ทัศนประพันธ

63133014033 นายจักรพรรณ พรมมงคล

63133014034 นางสาวรังสิมา วงษจันลา

63133014035 นายคีตธร วงศสมศรี

63133014036 นางสาวชลิดา บุญเคล�า
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63133014037 นางสาวศรีกาญจน มณีไมตรีจิต

63133014038 นางสาวปนิดา บุญรักษา

63133014039 นางสาวเบญญา สมดี

63133014040 นางสาวปAยะดา เพ่ิมพูล

63133014041 นางสาวกมลธิดา ทักษา

63133014042 นางสาวอรธิวา ธรรมยา

63133014043 นางสาวอภัสสร สินโพธ์ิ

63133014044 นางสาวภาวิณี วงษสีหา

63133014045 นายธาดา กุลภา

63133014046 นางสาวสุภัชชา หงสพันธ

63133014047 นางสาวอรทัย ยังสูงเนิน

63133014048 นางสาวอัญชิสา คําทราย

63133014049 นางสาวพรนิภา เตชะผล

63133014050 นางสาวศิริประภา คําพรมมา

63133014051 นางสาวอาริษา สุทธิสอน

63133014052 นางสาวธนิตา ประสงคสุข

63133014053 นางสาวศศิพิมล มาลยานนท

63133014054 นางสาวสุจิตรา เสาหงษ

63133014055 นางสาวชุติมณฑน รัตนโภคาสถิต

63133014056 นางสาวนงคนุช พงษสวัสด์ิ

63133014057 นายกฤษฎาภูมิ. ใบยา

63133014058 นายพงษพิพัฒน พัฒอําพันธ

63133014059 นางสาววิชุดา อินโสม

63133014060 นางสาวณัฐชา สิงหงาม

63133014061 นายธนภูมิ จอมคําศรี

63133014062 นางสาวสุภิศา ทัพทะมาตย

63133014063 นางสาวศิริภัทรา ตุระซอง

63133014064 นางสาวTณัฐรัตน ป6จฉิมา

63133014065 นางสาวพิมพพิมล สีอุตตะ
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63133014066 นางสาวอุไรลักษณ กล�าหาญ

63133014067 นางสาวธัญชนก จอมคําสิงห

63133014068 นางสาวภัทราวดี แก�วมา

63133014069 นายธนชิต ชาวนาผือ

63133014070 นายิOอิสระพงศ รัตนภักดี

63133014071 นางสาวอาทิตยา โยธา

63133014072 นางสาวสุคนธทิพย ทีการพันธกร

63133014073 นางสาวชฎาพร ไชยมนตรี

63133014074 ว<าที่ร�อยตรีธนาเกียรติ สินเธาว

63133014075 นางสาวพรณภา คิดกล�า

63133014076 นายชลิต โคตรชุม

63133014077 นางสาวรุจิฬา เพียรอดวงษ

63133014078 นางสาวยอดมณี ศรีธรรมมา

63133014079 นางสาวปฏิมากร หงคําเมือง

63133014080 นางสาวศิโรรัตน ศรีชื่น

63133014081 นายโกสินทร ทองดี

63133014082 นางสาวพรรณนิษา บุญป6น

63133014083 นางสาวสุพัตรา ต�นกันยา

63133014084 นายพิพัฒน ชัยลา

63133014085 นางสาวสุปราณี ศรีเสมอ

63133014086 นางสาวชลิดา ราชแสนเมือง

63133014087 นางสาวดรุณี เปPYยมปฐม

63133014088 สิบตํารวจเอกสิทธิกร ภาบุศย

63133014089 นางสาวกัญญารัตน พรมชาติ

63133014090 นางสาวพัชรา ติตะสี

63133014091 นางสาวฐิตาภา อังคประเสริฐกุล

63133014092 นางสาวอัญชนา โมระพัฒน

63133014093 นางสาวกชกร สุภักดี

63133014094 นางสาวปAยรัตน ศักด์ิแสงไกล
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63133014095 นายวิชชุพงษ เบ็ญจคุ�ม

63133014096 นางสาวสิริกาญจน ไชยชาติ

63133014097 นายเอกภพ ดุลการณ

63133014098 นางสาวกัญญารัตน สนิทเอื้อ

63133014099 นางสาวปรารถนา ประทุมดวง

63133014100 นางสาวชเนตตี ศรีมาน

63133014101 นางสาวณิชานันท พรหมสาขา ณ สกลนคร

63133014102 นายชัชธฤตญาณ บุราณ

63133014103 นางสาวกัญญาณัฐ ช<วยรักษา

63133014104 นายชนธัญ รัฐวงษา

63133014105 นางสาวนันทิยา ประก่ิง

63133014106 นายอนันต อุณาวงค

63133014107 นายวัฒนา จันทรตรี

63133014108 นายทัตพงศ ต�นดา

63133014109 นางสาวธัญญธร มูลธรา

63133014110 นางสาวสุภาพร ลีแก�ว

63133014111 นายอรรถพล อ<อนหวาน

63133014112 นางสาวธันยพร บุบผามะตะนัง

63133014113 นางสาวฉันทนา กองหาโคตร

63133014114 นางสาวเสาวลักษณ แปลกจังหรีด

63133014115 นายภิญโญ เวียงทอง

63133014116 นายเอกสิทธ์ิ มะลัยสิทธ์ิ

63133014117 นางสาวอินทุอร เริงชัยภูมิ

63133014118 นายรัฐนันท ไกรพนม

63133014119 นางสาวนิตยสินี สุปะทัง

63133014120 นางสาวชุติมณฑน บุญคง

63133014121 นางสาวชุติมา นนทนาภา

63133014122 นายอุเทน ศักด์ิเทวินทร

63133014123 นางสาวจันทรจิรา โคตรบรรเทา
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63133014124 นางสาวเนรมิตร ประทุมนันท

63133014125 นางสาวดาลินี วงศวรเจริญ

63133014126 นายเอกสิทธ์ิ สรวงศิริ

63133014127 นายพัฒนศักด์ิ ประทัศน

63133014128 นางสาววาสนา มาศรักษา

63133014129 นายนัฐพงษ วิเศษจันทร

63133014130 นางสาวไอรินทร อยู<ทอง

63133014131 นางสาวณัฏฐธัญศา จันทรภักดี

63133014132 นางสาวนิตยา หอมหวล

63133014133 นายพยัคฆภูมิ วิสัย

63133014134 นางสาวอาภัสรา เมืองโคตร

63133014135 นางสาวนลินี หนองหงอก

63133014136 นายเกมสิทธ์ิ วิเศษทรัพย

63133014137 นางสาวศิริญาภร เสือเฉียงเหนือ

63133014138 นางสาวสุกัญญา สาระศรี

63133014139 นางสาวปริญญาภรณ แก<นนาคํา

63133014140 นางสาววรานุช บุญมา

63133014141 นายวิรัตน เกษแก�ว

63133014142 นางสาวปAยธิดา ขาวดี

63133014143 นางสาวกมลวรรณ ดอนเมือง

63133014144 นางสาวมลินี จงลือชา

63133014145 นายพงษพัชร โพธ์ิหล�า

63133014146 นางสาวดารารัตน กองตัน

63133014147 นางสาวชลธิชา คนใหญ<

63133014148 นางสาวจิรัชยา จัตุโพธ์ิ

63133014149 นางสาวเจนจิรา ภูเขียวขํา

63133014150 นางสาวอรวรรยา ศรีรังษ

63133014151 นายณฐกร จันทศร

63133014152 นางสาววรรณนิษา เฮ�ากอก
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63133014153 นายธีระวุธ วงษชมภู

63133014154 นางสาวอภิญญา เรียนไธสง

63133014155 นางสาวยุภาภรณ พิศนุย

63133014156 นางสาวสินิทธา สุทธิโส

63133014157 นางสาวผานิต เจียงภูเขียว

63133014158 นายอนุวัฒน โคตวิชัย

63133014159 นางสาวชลนภา พลยศ

63133014160 นางสาววริศรา พงคสุภา

63133014161 นางสาวสุดารัตน สีตา

63133014162 นางสาวรัตติยาภรณ อินทรตา

63133014163 นายทินกฤต เถ่ือนโทสาร

63133014164 นางสาวนพเก�า พรวิเศษศิริกุล

63133014165 นางสาวสุภาพรรณ สีรัตน

63133014166 นางสาวอริศรา ชาแก�ว

63133014167 นายกิตติพัฒน สุ<มมาตย

63133014168 นางสาวปAยพัชร อาญาเมือง

63133014169 นางสาวนลินี ศรีเหรา

63133014170 นางสาวพิชชานันท กุลเกษตร

63133014171 นางสาวภัทรนิษฐ คําม่ัน

63133014172 นางสาวสุภัทรา แสนตะระนะ

63133014173 นางสาวพนิดา ทุยโทชัย

63133014174 นางอนงคลักษ สีหาโนน

63133014175 นางสาวปAYนมณี อ<อนตา

63133014176 นางสาวพัชราภรณ พุดหล�Oา

63133014177 นางสาวปรียาพร ภูจอมจิตร

63133014178 นางสาวสมฤดี โมลา

63133014179 นางสาวนฤภร แย�มศรี

63133014180 นางสาวกิตติยาภรณ สุ<ยลา

63133014181 นางสาวจริยา สาครเจริญ
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63133014182 นางสาวพชกร เข่ือนเพชร

63133014183 นางสาวสป6นแก�ว หูตาชัย

63133014184 นางสาวอัญชิตา ผลจันทร

63133014185 นายปฐพี หงษาวง

63133014186 นายฤทธิชัย บุตรโยจันโท

63133014187 นางสาววีระนุช มาตุ�ม

63133014188 นายภาณุพันธุ ชนะภู

63133014189 นางสาวสุทธิดา เกษทองมา

63133014190 นางสาวธนารักษ ประสงคศิลปM

63133014191 นายยุรนันท ดวงแสนโว

63133014192 นางสาวพิมพิกา ตันคําฮอง

63133014193 นางสาวจิราภรณ ชํานิกุล

63133014194 นางสาวปAยะนารถ คงนาวัง

63133014195 นายปวินท ปลั่งกลาง

63133014196 นายอภิวัฒน อามาตรทอง

63133014197 นางสาวรุจิรา ประกอบดี

63133014198 นางสาวนภสร โปสปรีชากุล

63133014199 นางสาวชลนภัส อรัญศรี

63133014200 นางสาวศิรินันท สุวรรณเพ็ง

63133014201 นางสาวปนัดดา ไตรนิรันดร

63133014202 นางสาวพจนา สายทองสุข

63133014203 นางสาวกนกกานต ภักดีสุวรรณ

63133014204 นายธนภูมิ กาอุปมุง

63133014205 นางสาวจุฑามาศ กองไธสง

63133014206 นางทิฆัมพร ราชเจริญ

63133014207 นางสาวรจนา ปุระเสทะยัง

63133014208 นางสาวสุมินตรา ศรีพลแสน

63133014209 นางสาวศศิวิมล สามีรัมย

63133014210 นางสาววิมลรัตน พันธุตา
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63133014211 นางสาวสมฤทัย อาจสามารถ

63133014212 นายพิมพิมาลย การรินทร

63133014213 นางสาวปุญญิสา แซ<หวุ<น

63133014214 นางสาวก่ิงแก�ว สีทน

63133014215 นางสาวอลิสา พิทักษ

63133014216 นางอัจฉรา สุดสน

63133014217 นางสาวณัฐชา ราชชมภู

63133014218 นายชัยวัฒน พันสีทา

63133014219 นางสาวอริสรา สุวรรณคง

63133014220 นายยุทธชัย มาตรา

63133014221 นายกลวิทย จันทรประทัด

63133014222 นางสาวอภิษฐา บุญญาจันทร

63133014223 นางสาวเทียนลัดดา แก�วพิมพ

63133014224 นางสาวพัชชา หอยสังข

63133014225 นางสาวชฎาเดือน ว<องไว

63133014226 นางสาวอัจฉราพรรณ ชั่งยนต

63133014227 นายปวริศ บุตรพันธ

63133014228 นางสาวพรปวีณ เกตกูล

63133014229 นายคณิต แสงอลังการ

63133014230 นางสาวแคทลียา ผ<านสําแดง

63133014231 นางสาวอรญา ดวงกันยา

63133014232 นางสาววิมลรัตน ทินคํา

63133014233 นางสาวเบญจพร ชุมนุมราษฎร

63133014234 นางสาวสุภาวดี ปAติธาโน

63133014235 นางสาวเพชรรัตน แพงตุ�ย

63133014236 นายวุฒิไกร พฤษฎี

63133014237 นางสาววันเพ็ญ บุญศรี

63133014238 นายศุภวัฒน แก<นจักร

63133014239 นายกัณตภณ สีบัว
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63133014240 นางสาวชัญญานุช ชัยเนตร

63133014241 นางสาวมาณิตา บุตรเพ็ง

63133014242 นางสาวทิพยธิดา ซองทอง

63133014243 นางสาวชนิดา บุญมี

63133014244 นายไกรวิทย หล�าคําแก�ว

63133014245 นายรวิพล บุญมาตุ<น

63133014246 นางสาวศิรประภา พุ<มน�อย

63133014247 นายชัยวัฒน ศรีบุตร

63133014248 นายภัทรกร โคตชา

63133014249 นางสาวอุไรวรรณ สําราญดี

63133014250 นายคมกริช แสงศรีจันทร

63133014251 นายณัฐพงศ จันทเดช

63133014252 นายสิทธิศักด์ิ ปากเมย

63133014253 นางสาวสุธาทิพย สิมมะลิ

63133014254 นางสาวจริยา ปลัดขวา

63133014255 นางสาววรรณิศา มานะวงค

63133014256 นางสาวณัฐธิดา จําปาเกตุ

63133014257 นายอภิรักษ อินทะนิน

63133014258 นางสาวศรินธร อัศวภูมิ

63133014259 นายวีรพงศ เฉลิมหมู<

63133014260 นายธนกฤต อรรคศรีวร

63133014261 นางสาวกิตติวรา ศรีคลัง

63133014262 นางสาวเกษมณี วรธิพรมมา

63133014263 นางสาวปณิดา ประคะนัง

63133014264 นางสาวเจนจิรา กันยาโม�

63133014265 นางสาวกวินญาภรณ แก�วบัวพันธุ

63133014266 นางสาวดุจเดือน สํานักแห�ว

63133014267 นางสาวสรวงสุดา บุญร<วม

63133014268 นางสาวธัญญาพร กิจนุกร
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63133014269 นางสาวจิตรสุดา พลโพธ์ิ

63133014270 นางสาววนิดา ผลดี

63133014271 นายฐิติกร ฤทธ์ิทอง

63133014272 ส.อ.หญิงวารุณี สุวรรณะ

63133014273 นางสาวภัชลิน เจริญพันธ

63133014274 นางสาวสุ ติ มา คํา สี ลา 

63133014275 นายปฏิกรณ แซงสีนวล

63133014276 นางสาวน้ําฝน ผลเลิศ

63133014277 นางสาวศิริพร ค<าเจริญ

63133014278 นางสาวพรทิพย รัตนน้ําล�อม

63133014279 นางสาวสิญากร กันหารัตน

63133014280 นายศุภกร ขานทะราชา

63133014281 นางสาวรัตติกาล พาภักดี

63133014282 นายรัชพงษ อุตะโม

63133014283 นางสาวปราวิณา หม่ืนเฮ�า

63133014284 นายมนตรี กันหาจันทร

63133014285 นางสาวศศิธร ศรีกัลปM

63133014286 นางสาวอัมพวรรณ ชาติชัยภูมิ

63133014287 นางสาวขวัญลดา โพธิรัตนวัฒนกุล

63133014288 นางสาวสุกัญญา ดาสีขาม

63133014289 นายโยธิน อยู<สบาย

63133014290 นางสาววรรณภา เสือรอด

63133014291 นายพิศาล สุขเพีย

63133014292 นางสาวจันทรจิรา วิลัยวรรณ

63133014293 นายสุทธิพงษ โสภาพล

63133014294 นายวุฒิพงษ เผือดนอก

63133014295 นางสาวกรวิภา ภูนิลวาลย

63133014296 นางสาววชิรญาภรณ ตระนุมาตร

63133014297 นางสาวศศิมา สาวิสัย
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63133014298 นางสาวณัฐฌาน เขตอนันต

63133014299 นางสาวกุลธิดา พุงไธสว

63133014300 นายกรวิชญ บุตระมี

63133014301 นางสาวเพ็ญทิพย แสนสมบัติ

63133014302 นายณัฐพงศ ศรีเศษ

63133014303 นางสาวนภัสนันท เพ่ิมผล

63133014304 นายณัฐชัย นะบรรดิษฐ

63133014305 นางสาวศยามล คําจรัส

63133014306 นางสาวนุจรี ลุนสา

63133014307 นางสาวอรอนงค แสงสกุล

63133014308 นางมณฑชาติ แดงน�อย

63133014309 นางสาวประนอม พลยาง

63133014310 นายไกรเลิศ ภูงามนิล

63133014311 นางสาวรุ<งทิวา จิตเจริญ

63133014312 นางสาวจุฑามาศ สุทธิจินตนา

63133014313 นางสาวศิริกัลยา มานาดี

63133014314 นายภัทรเวท บัวระบัดทอง

63133014315 นายชนินทร วงศชาวนา

63133014316 นางสาวนิตยา ผลผาด

63133014317 นายชาญณรงค ประทาน

63133014318 นายสุทธิเกียรติ เหล็กกล�า

63133014319 นางสาวศิลดาพร ยอดเพชร

63133014320 นางนิตติยา จิรวัฒนผล

63133014321 นายอภิปรัชญ นนทิจันทร

63133014322 นางสาวศุภาวีร อินทรพิมพ

63133014323 นายธนพล ถนิมเเนบ

63133014324 นางสาวสุชาฎา สิงขร

63133014325 นางสาวภารดี พยุพล

63133014326 นายยุติธรรม ปะนิทานะโต
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63133014327 นางสาวภาณิตา สุขแป

63133014328 นางสาวศุภศจี จันทะปะทัด

63133014329 นางสาวภานุมาศ พันภู

63133014330 นางสาวเพ็ญพิชชา หนองหว�า

63133014331 นางสาวอิงฟHา แสนภูวา

63133014332 นายธัชเวทย วัชรสุนทร

63133014333 นายธนวัฒน ศรีแก�ว

63133014334 นางสาวเพราผกา แพงวิเศษ

63133014335 นายธราดล คามวุฒิ

63133014336 นางสาวประภัสสร วงษาบุตร

63133014337 นางสาวจันทกานต ชาวพงษ

63133014338 นายฉัตรชัย ช<วงชัย

63133014339 นางสาวละอองดาว แสงพฤกษ

63133014340 นางสาวนารา ดอนสมจิตร

63133014341 นางสาวอารรียา ศรีภูมิ

63133014342 นางสาวอรวี ศรีนัมมัง

63133014343 นางสาวลดารัตน สีโชระ

63133014344 นางสาววรัชยา สุขะ

63133014345 นายภูริเดช บุญเรือง

63133014346 นางสาวสุมิตรา ป6ญญายาว

63133014347 นายวีระวัฒน เสรีประเสริฐ

63133014348 นางสาวภาพิมล ฮวดตา

63133014349 นางสาวปกิตตา ปาระพิมพ

63133014350 นายภานุวัฒน สวัสด์ิวอ

63133014351 นางสาวณัฐธิดา มาตจรุง

63133014352 นางสาวดีณา จุทสิงห

63133014353 นางสาวพิชญอาริยา ภูคงคา

63133014354 นายธงชัย กัลยา

63133014355 นางสาวสุชานันท สัตนาโค
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63133014356 นางสาวชุติมันต สืบสําราญ

63133014357 นางสาวปาริตา มองบุญ

63133014358 นางสาวมนินญา แสงแพง

63133014359 นายศุภกานต ศิริ

63133014360 นางสาวเชาวนี อารียเอื้อ

63133014361 นายคันธกรณ มีพรหม

63133014362 นางสาวอัจฉรา สีหาราช

63133014363 นางสาวนริศรา สะท�อนเมือง

63133014364 นายอรรถกร ยุบลนิจ

63133014365 นางสาวปุริมปรัชญ ชูสกุล

63133014366 นางสาวปนัดดา ป6ตลา

63133014367 นางสาวพัชราภรณ ยุพิน

63133014368 นางสาวภาคินี จิตรสว<าง

63133014369 นางสาวดวงกมล เนคะมานุรักษ

63133014370 นางกมลวรรณ ควรรณสุ

63133014371 นางสาวนฤมล สีพั่ว

63133014372 นางสาวกาญจนาพร กองเงินคํา

63133014373 นางสาวมณทิยา เหลาหา

63133014374 นายฉนาภูมิ หงษสูง

63133014375 นายสุรเชษฐ จําเริญพูล

63133014376 นางสาวธราภรณ ภูสมบัติ

63133014377 นายวินัย สุวรรณดี

63133014378 นางสาวแพรวพรรณ มณีวงค

63133014379 นางสาวพยอม ไร<อําไพ

63133014380 นางสาวยุภาภรณ วันนา

63133014381 นางสาวอุทัยทิพย แก�วสังข

63133014382 นายอภิเษก แพไธสง

63133014383 นายพงษพันธ ผ<านวงษ

63133014384 นางสาวนฤมล ศรีนวลจันทร
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63133014385 นางสาวนัฎฐิกา เตนพเก�า

63133014386 นายอภินันท จันทรกระจ<าง

63133014387 นางสาวสุวนันท โคตรบุรี

63133014388 นายชัยนนท ศิลป6กษา

63133014389 นางสาววิภาวี กําดี

63133014390 นายเกริกพล ภูตาบนาค

63133014391 นางสาวปราณปริยา กําเนิดจอก

63133014392 นายอํานาจ สมานชัยณรงศ

63133014393 นายหาญนรินทร หาญบาง

63133014394 นางอัญชลี น�อยจันทร

63133014395 นายเอกสิทธ์ิ จิตรกลาง

63133014396 นายประวิทย บัวพันธ

63133014397 นางสาวแสงระวี สีนาวิสาร

63133014398 นายนิติพัฒน ภูจริต

63133014399 นางสาวสุพรรณี รัตนพลที

63133014400 นางสาวสลินทิพย ลีทนทา

63133014401 นายสุทธิเกียรติ สียางนอก

63133014402 นางสาวพรรณิดา โพธ์ิโคตร

63133014403 นางสาวญดา เถาวชาลี

63133014404 นางพัชริดา สิมมา

63133014405 นางสาวสมฤทัย ไชยขันธ

63133014406 นางสาวจิตรวดี มีมาก

63133014407 นางสาววราวรรณ รุ<งโชติ

63133014408 นายเกษมสันต มิตรมาตย

63133014409 นางสาวเสาวลักษณ เถ่ือนโยธา

63133014410 นายวชิระ ปHอมชัย

63133014411 นางสาวสมพิศ ตีมูลลา

63133014412 นางสาวณัทธวลัญชญ โยธะไชยสาร

63133014413 นายกรวิก กุรานา
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63133014414 นางสาวอัชจิมา เซียมเอคู

63133014415 นายกิตติคุณ โกมลภิส

63133014416 นางสาวมลิวรรณ ม่ันวงค

63133014417 นางสาวปAยมาศ โพธ์ิตาทอง

63133014418 นางสาวพัชรี พันชมภู

63133014419 นายภูนิติ แปลงไธสง

63133014420 นายปฏิภาณ ชูวิจิตร

63133014421 นางสาวปฐมพร ช<างเจรจา

63133014422 นางสาวปรียานุช เกษสกุล

63133014423 นางสาวอภิญญา สุทธิเพศ

63133014424 นางสาวมณีเนต ขจัดพาล

63133014425 นายจิตติลักษณ หม่ันเก็บ

63133014426 นางสาวมนทิราวรรณ หม่ันจินดา

63133014427 นางสาวอรกานต หลักกลาง

63133014428 นายพิทักษวงษ เพชรภา

63133014429 นายสหทรัพย วรินทรเวช

63133014430 นางสาวจุฬารัตน มิคสิงห

63133014431 นายสุรเดช สุดม่ังมี

63133014432 นางสาวชนาภา บุญเทียน

63133014433 นางสาวจันทรนภา คําจันลา

63133014434 นายพิสิฐ ประเจียด

63133014435 นางสาวสุวนุช สุรวาจากุล

63133014436 นายปรีชา นันทกุล

63133014437 นางสาวนันทชนก ปAYนป6Yน

63133014438 นางสาวขวัญฤทัย จํารองเพ็ง

63133014439 นางสาวอนามิกา นิลบุรี

63133014440 นายศราวุฒิ ภวสุริยกุล

63133014441 นางสาวอินทิรา ดีสุข

63133014442 นางสาวเกสร เพชรษา
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63133014443 นางสาวหฤทัย เดชสิมมา

63133014444 นางสาวนุชจรี ไชยหงษ

63133014445 นางสาวโสภิดา จําปาเกตุ

63133014446 นางสาวอรดี ภาคฤทธ์ิ

63133014447 นายดุลยวัต ใจป6ญญา

63133014448 นายศราวุฒิ พานวาวแวว

63133014449 นางสาวอิสยาภรณ ทํามืด

63133014450 นางสาวจิดาภา ลิ้มมณี

63133014451 นางสาวนลิษา ชาลีกุล

63133014452 นางสาวมินตรา แสนโคก

63133014453 นางสาวธีรารัตน ศรีดารา

63133014454 นายปฎิพัทธ ไชยลังกา

63133014455 นางสาวอภิชญา ชัยหาบุตร

63133014456 นางสาวภิญญามาศ ทองหล�า

63133014457 นางสาวอัจฉรา นาเลาห

63133014458 นางสาวกัญทิญา ไกยวัตร

63133014459 นายชาญชัย ไกรวงษ

63133014460 นางสาวจิรชยา คนยืน

63133014461 นายวราชัย คุ�มตะบุตร

63133014462 นายชโลธร พิมพจักร

63133014463 นางสาวภูริชชญา ภูแช<มโชติ

63133014464 นายเอดราช ไชยหงษ 

63133014465 นางสาวชุติมา สีกา

63133014466 นายนันทวัฒน ผั่งสระ

63133014467 นายแสนสุข มูลอําคา

63133014468 นายณัฐพล คําเบ�า

63133014469 นางสาวทองประกาย กัสโก

63133014470 นางสาวเจตสุดา เจริญสุข

63133014471 นางสาวอัจฉราพร ช<วยปุHง
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63133014472 นางสาวปรียาภัทร สุวรรณสุข

63133014473 นางสาวชนิกานต อยู<เสน

63133014474 นางสาวณัฐพร ลูกภูเขียว

63133014475 นางสาววัชราภรณ แพงมา

63133014476 นางสาวอรณิชา เงาะเศษ

63133014477 นางสาวสิรินพร ไตรยวงศ

63133014478 นายอรรถพล สุทธิสอน

63133014479 นายวรพจน คําแก�ว

63133014480 นางสาวดวงกมล ขันมณี

63133014481 นางสาวสุณีรัตน แสงบุดดา

63133014482 นางสาวพณิตา โทราช

63133014483 นางสาวศิริวรรณ ชิงโชติ

63133014484 นางสาวปรีดา สีลาดเลา

63133014485 นางสาวจุฑารัตน กุลชะโมรินทร

63133014486 นางสาวปวีณา สว<างศรี

63133014487 นางสาวธัญลักษณ สุกอิ่ม

63133014488 นายกฤษฎา นามแก�ว

63133014489 นางสาวอัมรา เชาวนิติกร

63133014490 นายธเนศ คุณวิเศษ

63133014491 นางสาวดุจฤทัย ฟองทุม

63133014492 นางสาวพัชราภรณ การพงษ

63133014493 นายสิทธิศักด์ิ สว<างศรี

63133014494 นางสาวมณฑิตา สุขกล�า

63133014495 นายพงศกร เรืองทอง

63133014496 นางสาวชนากานต ชอบค�า

63133014497 นางสาวอิศราภรณ อินทนา

63133014498 นางสาวเจนจิรา มีศรี

63133014499 นางสาวทิวาพร คํามะเริง

63133014500 นางสาวอิงบุญ ถูกหมาย
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63133014501 นางสาวพิมพชนก มะเสน

63133014502 นายเศรษฐา ฉายา

63133014503 นางสาวธัญวรัตน เพิกชาวนา

63133014504 นายอานนท ตะวงค

63133014505 นางสาวกนกวรรณ จิตจักร

63133014506 นายรุ<งโรจน ทองขันธ

63133014507 นางสาวขณิษฐา ประเก

63133014508 นางสาวสาริณี ศรีน�อยอ<อน

63133014509 นางสาวจิรัติกาล ม่ันในบุญธรรม

63133014510 นายอิสระพงศ คณะเขต

63133014511 นางสาวกนิษฐา แก�วอ<อนดี

63133014512 นางสาวฉัตรชญาภรณ ราชฟู

63133014513 นายเจษฎากร บุญแสน

63133014514 นางสาวสุดาภรณ มูลละออง

63133014515 นางสาวนคินทิพย ก้ัวสิทธ์ิ

63133014516 นางสาวอารีรัตน เนื่องกันยา

63133014517 นางสาวอุษณีย กาญจนะหงษ

63133014518 นายรณกร สุระเสียง

63133014519 นางสาวณัฐสุดา คุตมาสูญ

63133014520 นายภูวนาถ กองศิริ

63133014521 นายศุภชัย ปAติธนสมบัติ

63133014522 นายณัฐวุฒิ อินทรเพ็ง

63133014523 นางสาวขวัญ นภา ภูก่ิงหิน

63133014524 นายยุทธพิชัย โลหะพรม

63133014525 นางสาว<ทิพยวรา เอ็นดู

63133014526 นายอุดมทรัพย ญาติประชุม

63133014527 ว<าที่ ร.ต.หญิงทิพยวรรณ หนูช<างสิงห

63133014528 นางสาวอภิญญา มาลา

63133014529 นางสาวณัฐวรรณ นีระพันธุ
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63133014530 นายราเมนทร ภูพานเพชร

63133014531 นายกัมปนาท คุตตรานนท

63133014532 นางสาววริศรา มลิกรอง

63133014533 นายสุรเด<น ชาสอน

63133014534 นางสาวจุฑามาส มูลน้ําเที่ยง

63133014535 นางสาวอมรรัตน วงศรีลคร

63133014536 นางสุกุญชรี จันทรนาหว<า

63133014537 นายกฤตเมธ สุวัฒถิกุล

63133014538 นายอภิรักษ ศิริโยธา

63133014539 นายเบญจรงค บุญน�อย

63133014540 นางสาวศดานันท เลียบภูเขียว

63133014541 นางสาวฑิฆัมพร สารจันทร

63133014542 นางสาวธนัชชา หันตุลา

63133014543 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณไกรสร

63133014544 นางสาวชลธิชา คุณธานี

63133014545 นายณัฐวุฒิ เนื่องแก�ว

63133014546 นางสาวอาภาศรี เหมเพ็ชร

63133014547 นางสาวปAยะธิดา ปAตะฝKาย

63133014548 นางสาวมฤทุ จันทิม

63133014549 นางสาวอรทัย ใจใส

63133014550 นางสาวอัญชลีพร ชมภูเพชร

63133014551 นางสาวสุธิดา ย่ิงเจริญ

63133014552 นายฤกษชัย ป6ตทุมโม

63133014553 นางสาวพรสุดา ไชยมาตร

63133014554 นายประสิทธ์ิชัย ไชยสิทธ์ิ

63133014555 นายวรันตพงษ ศรีสุข

63133014556 นางสาวมณีรัตน โถชารี

63133014557 นางสาวปAยวรรณ มานิชพงษ

63133014558 นายเปรม โกษาแสง
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63133014559 นายธวัชชัย เพชรรัตน

63133014560 นางสาวกนกวรรณ หงษาพันธ

63133014561 นายฐากูร ม<วงคลา

63133014562 นายวุฒิชัย พงษยุทธา

63133014563 นางสาวกิติยา บุตรพรม

63133014564 นางสาวเกศราภรณ สุระชัย

63133014565 นางสาววรรณิศา ศรีบาง

63133014566 นางสาวกรรณิกา ประทุมชาติ

63133014567 นายคณิต ไวยะกัน

63133014568 นายธิติวุฒิ สมประสงค

63133014569 นางสาวชินันพร ประการแก�ว

63133014570 นายสุชินวัตร ยังสุข

63133014571 นายพงศพิสุทธ์ิ มาตยแก�ว

63133014572 นางสาวสุทธิดา วิชาฮาต

63133014573 นางสาวอรณี เชื้อสวย

63133014574 นางสาวณัฐชญา หอมกลิ่น

63133014575 นายกฤษณ ด<านสุนทรวงศ

63133014576 นางสาวณัฐมล สุรันนา

63133014577 นายอภิชัย สุขโนนจารย

63133014578 นายสุริยา คําดี

63133014579 นายวรพจน หาญมนต

63133014580 นางสาวพิมพวรีย ศรีชัยมูล

63133014581 นายจักรพงษ จุลชาติ

63133014582 นางสาวปวีณา ป6กสังคะเณย

63133014583 นางสาวอักษรสวรรค ศรีธรรมมา

63133014584 นายณัฐดนัย ทบด�าน

63133014585 นางสาวสิวาภรณ สวาทพงษ

63133014586 นางสาวนภาพร บัวคําภา

63133014587 นายศิขรินทร ศรีบุญมี
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63133014588 นางสาวปณิธาน กมลเลิศ

63133014589 นางสาวรวินันท ปานม<วง

63133014590 นายรัตนะ ภารสําอางค

63133014591 นางสาวฐิตาพร บุญโย

63133014592 นางสาวสุธาสินิ หนองนงค

63133014593 นางสาวหทัยภัทร ไชยนาพันธ

63133014594 นางสาวพักตรพิมล เหลือผล

63133014595 นางสาวเอมอนงค หอมกลิ่น

63133014596 นางสาวอลิษา ทิวไผ<งาม

63133014597 นางสาวเกษรินทร จะมะลี

63133014598 นางสาวนิตติยา มะนิตสาร

63133014599 นายพงศศิริ ชิดชม

63133014600 นางสาวเพ็ญนภา ดีโว

63133014601 นางสาวณัฏฐณิชา วงศบุตร

63133014602 นางสาวพิมพชนก จันทรมนตรี

63133014603 นายภฤศฤทธ์ิ นันทะแสง

63133014604 นางสาววริศรา กันหา

63133014605 นางสาววิวรรธณี ทองดี

63133014606 นางสาวกรองกาญจน การเพ่ิม

63133014607 นายจักรกฤษณ ทํามิภักด์ิ

63133014608 นางสาวฐิติรัตน ธัญทะพิพงค

63133014609 นายประภัทร ขจัดพาล

63133014610 นางสาวหนึ่งฤทัย เทศารินทร

63133014611 นางสาวสกุลเกตุ โชติกวี

63133014612 นางสาวจุฑารัตน ตาบ�านดู<

63133014613 นายวิรุต อุดทา

63133014614 นายสุภิรักษ แดงดี

63133014615 นายภานุพงศ ทองสืบสาย

63133014616 นายอภิเดช มีสา
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63133014617 นางสาวอัจฉรี คงศิลา

63133014618 นางสาวพรรณนิภา จันทรเทศ

63133014619 นางสาวเกวลิน พิมพปรุ

63133014620 นายวัชรา แสงหล�า

63133014621 นายสัญญา ถ่ีถ�วน

63133014622 นายจตุสดมภ ศิลรักษา

63133014623 นางสาวสุภาวิณี ภูอังคะ

63133014624 นายนครินทร จําปาลา

63133014625 นายครรชิต มณีสา

63133014626 นางสาวจิรพร โปสี

63133014627 นางสาวโฉมฉาย ภูสีนาค

63133014628 นางสาวธิติมา กองเพชร

63133014629 นางปAยวรรณ วัฒนวงษสิงห

63133014630 นางพรพิมล เมืองโพนงาม

63133014631 นายพีรพงษ พลวิชัย

63133014632 นางสาวศดานันท ดาบพิมพศรี

63133014633 นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง

63133014634 นางสาววชิราภรณ ภูเลี่ยมคํา

63133014635 นางสาวสราลี เมฆา

63133014636 นายวีรพัศ สิมภาษ

63133014637 นางสาวสุนันทา วิเศษชู

63133014638 นางสาวชุติมา อุดมโคตร

63133014639 นายทศพล เสนะวงค

63133014640 นางสาวปพิชญา ฉัตรสุวรรณ

63133014641 นางสาวจันจิรา รุ<งสุวรรณรักษ

63133014642 นางสาวณัฐภรณ ด<านประสิทธ์ิ

63133014643 นางสาววรางคณา พยัคฆทอง

63133014644 นายศักรินทร สืบสวน

63133014645 นางสาวกมลวรรณ ทองสุข
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63133014646 นางสาวอินธุออน เสารร<อน

63133014647 นางสาวนันทิชา ทองเก้ิน

63133014648 นางสาววนิษา ทับสีแก�ว

63133014649 นายนวนินทร อมฤตวรรณ

63133014650 นายครรชิตพล เวียงเงิน

63133014651 นางสาวศิวพร เสนาะบรรจง

63133014652 นางสาววารุณี อนุพล

63133014653 นางสาวศาวิกา โพธ์ิไทรย

63133014654 นายจตุพล คนรู�

63133014655 นางสาวมุกธิดา พงษจันทร

63133014656 นายพีระพงษ อยู<อ<อง

63133014657 นางสาวอินทุภา กุดหอม

63133014658 นางสาวรัตนา นามบุญเรือง

63133014659 นางลิลาวัลย ภิรมยาภรณ

63133014660 นางสาวธวัลรัตน ประพัฒนรังษี

63133014661 นางสาวอุทุมพร คําขุ�ย

63133014662 นางสาวสุดารัตน วงละคร

63133014663 นางสาวหทัยชนก ทรงหาคํา

63133014664 นางสาวอมรรัตน พิศวง

63133014665 นางสาวมนัสนันท นาภู

63133014666 นางสาวอารยา รัตนโชติ

63133014667 นางสาววิลาวัลย นาคโทน

63133014668 นางสาวนัฐมล สีดาช<วย

63133014669 นางสาวภิราภรณ อุปแดง

63133014670 นางสาวพัชรี บ<อแก�ว

63133014671 นายฉัตรชัย มิเถาวัลย

63133014672 นางสาวอดิภา ศรีสุขา

63133014673 นางสาวพรนิภา เทียงมา

63133014674 นายราชภัฎ ปวงสุข
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63133014675 นางสาวอมรรัตน อินทรรโสม

63133014676 นางสาวอุบล พานสายตา

63133014677 นางสาวเพียงเพ็ญ หาปูKทน

63133014678 นางสาววชิรดา นาชัยสินธุ

63133014679 นายจักรพันธ สุริโย

63133014680 นางสาวพรสุดา ลานอก

63133014681 นางสาวเกษร โพทิพยวงษ

63133014682 นางสาวปาริฉัตร ขัติสร

63133014683 นายจิรวัฒน โชคเจริญไพศาล

63133014684 นางสาวแพรวา สองเมือง

63133014685 นางสาวพักตรพิมล สายสี

63133014686 นายสมศักด์ิ ไชยบุตร

63133014687 นางสาวปนัสยา สอนโพธ์ิ

63133014688 นางสาวอริสา วิเศษดอนหวาย

63133014689 นางสาวมัลลิกา ไวยพัฒน

63133014690 นายพีระพล ฤาชา

63133014691 นางสาวอัญชลี เปPYยมศักดา

63133014692 นางสาวอโณทัย ใจเบอะ

63133014693 นายวรุฒิ ภูลาพัฒน

63133014694 นางสาวญาณิศา คะอังกุ

63133014695 นางสาวณัฐสิมา ปาทาน

63133014696 นางสาวอภิชญา จงใจจิต

63133014697 นางสาวจิดาภา ศรีขา

63133014698 นายวงศกร ทองสืบสาย

63133014699 นางสาววริศรา แก�วเสน<หา

63133014700 นางสาวกัญญาวี ปะนัดตัง

63133014701 นายภูเบศ แดนสิงห

63133014702 นางสาวจันทกานต์ิ พิเคราะหกิจ

63133014703 นางสาวธิดาพร ไกรแก�ว
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63133014704 นายธนาสิทธ์ิ ธนพุทธิวิโรจน

63133014705 นายภัทรกร รบไพรินทร

63133014706 นางสาวสายเพชร แสงไสว

63133014707 นางสาวพรภิมล โนนโพธ์ิ

63133014708 นายอวยชัย โพธิสัตย

63133014709 นางสาววรารัตน เถ่ือนลี

63133014710 นางสาวสุพัตรา ลาสระคู

63133014711 นายกฤช สงครามภักดี

63133014712 นายกฤตเมธ ชัยสิทธ์ิ

63133014713 นายสุรเชษฎ ศิวินา

63133014714 นางสาวสิริประภา กิตติกําจร

63133014715 นายนนทนันต โสมาศรี

63133014716 นางจิลดา ธุระกิจ

63133014717 นางสาวณัฐติยา ขันชัยภูมิ

63133014718 นายรักษพงศ ไกรการ

63133014719 นางสาวกนกพร พันธดงยาง

63133014720 นายเบญจมภัทร เผ<าพันธ

63133014721 นายชัยยศ ยะจันโท

63133014722 นางสาวนุชนาถ สวัสด์ิวอ

63133014723 นายเจนวิทย พลอยนิล

63133014724 นายนฤเบศ ลินลา

63133014725 นางสาวณัฐภรณ สุคําภา

63133014726 นางสาวสุขุมาลย สีกุนฮาด

63133014727 นางสาวสรรพทรัพย สรรพโส

63133014728 นางสาวรพีพร ภูธรรมะ

63133014729 นางสาวศิริพร เอกตาเเสง

63133014730 นางสาวปติญญา สมผล

63133014731 นางสาวสุดารัตน อาจสมัย

63133014732 นางสาวเจตสุภา วรรณสมพร
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63133014733 นายปรมินทร แจ�งนภา

63133014734 นายรัชชานนท ไกรยวงษ

63133014735 นางสาวคัทลียา จันทรา

63133014736 นายปกรณ ไชยชิน

63133014737 นายภัทรชัย แก�วขอนยาง

63133014738 นางวันวิสา สุขมา

63133014739 นายนัฐพงษ ไร<อําไพ

63133014740 นางสาววรรณิภา บุญเทพ

63133014741 นางสาววารุณี นนทะบูรณ

63133014742 นายนัฐพล ปAดตาระโต

63133014743 นางสาวสายฝน สีนอเพีย

63133014744 นายณัฐพล จันทจร

63133014745 นางสาวฐิติญาพร ภูทองพันธ

63133014746 นางสาวสุภาพร เห็มสมัคร

63133014747 นางสาวกัลยาณี โลเกต

63133014748 นางสาวรุ<งนภา แสงแดง

63133014749 นางสาววัลลภา คนซ่ือ

63133014750 นางสาวกนกวรรณ เดชคุณรัมย

63133014751 นายธนกร โคกสีอํานวย

63133014752 นางสาวปณิดา วงแก�ว

63133014753 นายฐาปกรณ พากเพียร

63133014754 นายพัชรวัฒน ตังศิษฐพงศ

63133014755 นางสาวเสาวรส บุญริ้ว

63133014756 นางสาวคณาธิป โมคทิพย

63133014757 นางสาวปAยพร มิยะวงศ

63133014758 นายชยังกูร ยงโชติวุฒิกุล

63133014759 นางสาวอริยนาฏ คุรุเจริญ

63133014760 นางสาวฉวีวรรณ แคว�นน�อย

63133014761 นางสาวธิดาพร สุโนภักด์ิ
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63133014762 นายอดิศร พันธทอง

63133014763 นางสาวดวงทิพย มโนคุ�น

63133014764 นางสาวยุภาพร คันทะวุฒิ

63133014765 นายศิวกร อักษรกลาง

63133014766 นางสาวพินิจนันท ขวัญโพก

63133014767 นายวุฒิชัย โยลัย

63133014768 นายกฤตัชญ พรรื่นเริง

63133014769 นางสาวศิริการดา ตีกา

63133014770 นางสาวจริญญา สันฐิติธนาวัฒน

63133014771 นางสาวเมลดา อยู<วิจิตร

63133014772 นางสาวธมลวรรณ อุปศักด์ิ

63133014773 นางสาวขวัญนภา ขุนแท�

63133014774 นางสาวรัชนีกร คําควร

63133014775 นางสาวบุณทริกา พิมโคกสูง

63133014776 นางสาวกุลนิษฐ ภูชาดา

63133014777 นางสาวฐาปนี ผุยเถิง

63133014778 นางสาวนริศรา ปะนะภูเต

63133014779 นางสาวเชษฐสุดา ไชยโสดา

63133014780 นายธีรพงษ นามลี

63133014781 นางสาวทิพวรรณ อาจมูลตรี

63133014782 นางสาวโสพิตา ซาบูโฮม

63133014783 นางสาวไผทมาศ นามจันทรดา

63133014784 นางสาวรสริน พิมพโคตร

63133014785 นายภาณุพงศ ตันติอนุวัต

63133014786 นายธนโชติ พิชัย

63133014787 นายกฤษดา กระแสจันทร

63133014788 นายจิตรทิวัส สาตาธิคุณ

63133014789 นางสาวนัทชรี ไตรโอสถ

63133014790 นางสาวศิริโสภา ชาวงศ
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63133014791 นายสุภกิตต์ิ คงพิบูลย

63133014792 นางสาวพนิดา หลักคํา

63133014793 นางสาวภัทราวดี วรรณรส

63133014794 นายวุฒินันท แก�วหานาม

63133014795 นางสาวนาถญาณี จุลบุรมย

63133014796 นางสาวศิรินทรญา ผลพูน

63133014797 นายปรีชาพล ไทยน�อย

63133014798 นางสาวเจนจิรา นาหัวนิล

63133014799 นางสาวเนตรนภา สาแก�ว

63133014800 นายสมาน เถาหมอ

63133014801 นายพิชญะ พักตรหาญ

63133014802 นางสาวศศิยาภา มะลิโค

63133014803 นางสาวณัฐธิดา เกตุชรา

63133014804 นายนัฐทา ชูชีพ

63133014805 นางสาวปดิวรัชชา โจมเสนาะ

63133014806 นางสาวสุดารัตน ภูนาเรือง

63133014807 นายธนาดุล จันทรศรีสุริยวงศ

63133014808 นางสาวประภาพร เยาวะโคต

63133014809 นางสาวจิราภรณ ชมพู

63133014810 นายปAยะพงษ ชุมแวงวาปP

63133014811 นางสาวมุทิตา ญาดาสกุล

63133014812 นายกฤษฏา สมภักดี

63133014813 นางสาวนิราภรณ ไตรแก�ว

63133014814 นายทนงศักด์ิ นวลนอก

63133014815 นางสาวธนาภรณ นาควัน

63133014816 นางสาววิไลวัลย พิมลย

63133014817 นางสาวเปรมฤดี วรรณสิงห

63133014818 นางสาววรรณิภา สุขพิพัฒปานนท

63133014819 นางสาวยุภาพร พรรณวงค
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63133014820 นายสุธาหงษ ปราศจาก

63133014821 นายฐาปกรณ จันทะสาร

63133014822 นางสาวกาญจนา พ้ัวสุ

63133014823 นางสาวอรปรียา บุญแก�ว

63133014824 นางสาวปAยะนุช นาใจคง

63133014825 นายป6ทวี บุตรแสนลี

63133014826 นางสาวจริยา ทองเจือ

63133014827 นางสาวสุกันยา การคนซ่ือ

63133014828 นางสาวสุดารัตน แก�วนอก

63133014829 นางสาวจรุงใจ ภูโสดา

63133014830 นางสาวสุวนันท ปAYนจรัญ

63133014831 นางสาวธนันธรณ เชษฐสิงห

63133014832 นางสาวศิริลักษณ แก�วระดี

63133014833 นายต<อสกุล ปะโปตินัง

63133014834 นางสาวทิพยสุดา สังวาลย

63133014835 นายมรกต สิงหะสุริยะ

63133014836 นางสาวณัฎฐทิตา อุ<นปา

63133014837 นางสาวเพ็ญจันทร สีดามาตย

63133014838 นายสพล หมวดจันทร

63133014839 นายพีรสิทธ์ิ เชียงนางาม

63133014840 นางสาวศิรินภา อบมาลี

63133014841 นางสาวเทพอักษร มุมกระโทก

63133014842 นายปAยะวัฒน ชารีรักษ

63133014843 นายวิศวกร ขายม

63133014844 นายกัมปนาท โรจนสัมพันธ

63133014845 นางสาวสุนียรัตน ดลเอี่ยม

63133014846 นายศุภกิตต์ิ ทับพิมพแสน

63133014847 นายธีรพล ดีวงษา

63133014848 นางสาวชลธิชา วรรณสม
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63133014849 นางสาววรัญญา เหล<าแสง

63133014850 นางสาวสุชานันท ตันติสุนทรากุล

63133014851 นายจิรเดช โคตรบุญมี

63133014852 นางสาวพาวินัน บรรยง

63133014853 นางสาวลักขณา พิทักษ

63133014854 นายกันตภณ โทรัตน

63133014855 นางสาวธัญญลักษณ นาสมโภชน

63133014856 นางสาวนันธิยา เศษณะเวศ

63133014857 นางสาวนาราทิพย วงศวัฒนวิสุทธ์ิ

63133014858 นางสาวศิริรัตน นางาม

63133014859 นางสาวพิรุณรัตน ตัวสระเกษ

63133014860 นายวาทิต กิจเธาว

63133014861 นางสาวรัตติกุล หยวกว้ิง

63133014862 นางสาวธญาภัท จุลนันท

63133014863 นางสาวธีรภรณ ไกรยะวงษ

63133014864 นายศุภชัย กุลสุวรรณ

63133014865 นางสาวเมธารัตน พรมภักดี

63133014866 นางสาวศรุตา ประดับสุข

63133014867 นางสาวมาลิษา สูงนารถ

63133014868 ว<าที่ร�อยตรีไกรศักด์ิ ศรีบุญเรือง

63133014869 นางสาวศกลวรรณ ณ ร�อยเอ็ด

63133014870 นางสาวรัตนาภรณ สงกรานต

63133014871 นายสราวุฒิ พรหมทา

63133014872 นายอัศวิน นามเสริฐ

63133014873 นายสารวัตร สุระ

63133014874 นางสาววรรณิศา นนทะภา

63133014875 นายจักรา มิทราวงศ

63133014876 นางสาวตวงเพชร ศิริอํานาจ

63133014877 นายนพดล เสนเคน
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63133014878 นางสาวสิรานุช สรภูมิ

63133014879 นางสาวพิกุลทอง พลนิกาย

63133014880 นางสาวขวัญฤทัย ตรีศาสตร

63133014881 นางสาวจุฑามาศ ศรีอัดชา

63133014882 นายนภกร กิจการธรรม

63133014883 นายกฤษณะ พวงมาลา

63133014884 นางสาวรุจิราภรณ ฤาชัยราม

63133014885 นางสาววณิชยา ศรีไตรเฮือง

63133014886 นางสาวกนกพร วงศวทัญXู

63133014887 นางสาวนนธญา สุวรรณกูฏ

63133014888 นางสาวประภัสสรณ มานะโส

63133014889 นายพิพรรธน เรืองทรัพย

63133014890 นายสุรโชติ กิตติวิจารณ

63133014891 นางสาววาสนา บุญทองเถิง

63133014892 นางสาวปาริชาติ กลมลี

63133014893 นางสาวกรรณิกา บุญพาธรรม

63133014894 นายอธิวัOฒน ตาริยะ

63133014895 นางสาวประวีณา สะโหนนอก

63133014896 นายปฐวี เปPยคล�าย

63133014897 นางสาวอัมรา ชํานาญ

63133014898 นางสาวกวิสรา รุ<งสันเทียะ

63133014899 นางสาววรกาญจน ล่ําสัน

63133014900 นางสาวภัทรมาศ เรืองศรี

63133014901 นางสาวกฤติยา ใหญ<สูง

63133014902 นางสาวอภิญญา ขันธชัย

63133014903 นางสาวนิติยา คัสมาธิ

63133014904 นางสาวนิลลดา ท<าค�อ

63133014905 นางสาววรรณภา ไร<ดี

63133014906 นางสาวอรัญญา อุดมเดช 
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63133014907 นางสาวมัลลิกา ดวงแก�ว

63133014908 นายบุณยกร พรหมบุตร

63133014909 นายจิรวัฒน คําบุรี

63133014910 นางสาวชาลิสา คําธะนี

63133014911 นางสาวศศิธร อิโน

63133014912 นางสาวมัณฑิตา ต<อชีวี

63133014913 นางสาวกัญกาญจน ไชยโสดา

63133014914 นายสุวิทย ปะกาเวสา

63133014915 นางสาวนันทฉัตร แต<งงาม

63133014916 นายสิทธิพร พรหมบุรมย

63133014917 นายสุรศักด์ิ กันยารัตน

63133014918 นางสาวปริยานุช โสภา

63133014919 นางสาวจิตพร พันธุวิชัย

63133014920 นางสาวสุวิภา บัวถา

63133014921 นางสาวอรยา สอนสุภาพ

63133014922 นางสาวศรีแพ แก�วทุม

63133014923 นางสาวรุ<งทิวา ขุงชัยภูมิ

63133014924 นายอนันต สัมพันธ

63133014925 นายพฤษภา ตอรบรัมย

63133014926 นายภาณุพงศ จุ�ยกระโทก

63133014927 นางสาวณัฐชา มาป6สสา

63133014928 นางสาวอภิญญา คนชาญ

63133014929 นางสาวภาวดี แสงศรีเรือง

63133014930 นายวิทวัส ทองยา

63133014931 นางสาวกานตชนก จันทะคีรี

63133014932 นางสาวจิราวรรณ นาอุ<นเรือน

63133014933 นายกิตติกร อร<ามรุ<งทรัพย

63133014934 นายอภิเชษฐ ท�าวมะลิ

63133014935 นายวิษณุ ศรีพรหม
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63133014936 นางสาวสาธินี ภูมีศรี

63133014937 นางสาวรังสิมันตุ ตันเตโช

63133014938 นางสาวธิดาพร ก่ิงแก�ว

63133014939 นางสาวมลฤดี ทองเฟ\Yอง

63133014940 นางสาวภัทติยา ธรรมวิเศษ

63133014941 นายพีรภัทร กลางสาทร

63133014942 นางสาวเกตุวรี ศรีโคตร

63133014943 นางสาวเกศรินทร ศุภมาตร

63133014944 นางสาวเกศราพร พรดอนก<อ

63133014945 นายจีรวัฒน ขวัญอยู<

63133014946 นายชรัชพงษ คณะวาท

63133014947 นางสาวปรียาภรณ พิพัฒนโยธะพงศ

63133014948 นางสาวรุจิกร บุญเสริม

63133014949 นายศราวุธ สดใส

63133014950 นายพลรบ สอนสุภาพ

63133014951 นางสาวอนัญญา แพงไทย

63133014952 นางสาวสาวิตรี สีภูแพน

63133014953 นางสาวชฎาพร ปะกิลาเค

63133014954 นางสาวสุนิตา ศรีโสภา

63133014955 นายสุทธิพงศ ราโช

63133014956 นางสาวผกาศิริ ป6ญจมาตย

63133014957 นางสาวแก�วกาญจน แก�วไกรสร

63133014958 นางสาวพัชราภรณ สมบูรณ

63133014959 นางสาวกรรณิการ โคตรชารี

63133014960 นางสาวกานตธิดา ภาควิหก

63133014961 นางสาวรัชนีกร คําภู กุล 

63133014962 นางสาวพรพิมล เพชรสูงเนิน

63133014963 นายภานุวัตร อุTดปวง

63133014964 นางสาวจารียา บุญสิทธ์ิ
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63133014965 นายนัฐวุฒิ โลเกตุ

63133014966 นายวิทิตชัย ล่ําสัน

63133014967 นางสาวสุชาดา สามารถกิจ

63133014968 นางสาวณิชากานต ชนิดกุล

63133014969 นางสาวพลอยฤทัย สมประสงค

63133014970 นางสาวสุชีรา สุวรรณเวียง

63133014971 นางสาวปAYนประภา หม่ืนอุดม

63133014972 นางสาวเกศิณี ตะเคียนเกลี้ยง

63133014973 นายพชรพล ผิวแดง

63133014974 นางสาวจินตจุฑา อุตะมะยาน

63133014975 นางสาวอัญชลี ขวัญตัว

63133014976 นางสาวลิปAกุล อุทธา

63133014977 นางสาวศศิวิมล สุมรัมย

63133014978 นางสาวขวัญฤทัย มะไฟ

63133014979 นางสาวศศิภรณ อุทOัศน

63133014980 นางสาวศิริวรรณ วงษา

63133014981 นางสาวอังชุมาล คําถา

63133014982 นายวรวุฒิ งามกระบวน

63133014983 นางสาวเบญจวรรณ ป6ญญารมย

63133014984 นางสาวภาวิดา ศรีสวัสด์ิ

63133014985 นางสาวพัชรินทร วรดี

63133014986 นายสุรัตน บงแก�ว

63133014987 นายกิตติพงษ ตรีวงษ

63133014988 นายวุฒิพงษ ศิริทรัพยชัยกุล

63133014989 นายจิรวัฒน ป6กกังวะยัง

63133014990 นางสาวอัษฎาภรณ ทัพภูธร

63133014991 นายธีรเดช เลิศกําจรวัฒน

63133014992 นางสาวจุฬามณี สุริยะภูมิ

63133014993 นายฉัตรชวาลย บุตรชัย
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63133014994 นางสาวญาณินท ชื่นชม

63133014995 นางสาวมะลิวัลย บุญไตร

63133014996 นางสาวณัฐชยา ปุกสิม

63133014997 นายวันชัย ภูสีทอง

63133014998 นางสาวอมรรัตน ศรีสว<าง

63133014999 นางสาวจริยาภรณ ถาวรบุตร

63133015000 นางสาวพวงเพชร จักรทุม

63133015001 นางสาวกัญญาลักษณ บุญประคม

63133015002 นายธนพล บัวเผื่อน

63133015003 นางสาวชญาณนันท เชาวนพูนผล

63133015004 นายพิทวัส ไชยปAยะพันธุ

63133015005 นางสาวศุภนิดา วงศพญา

63133015006 นายสัจจธรรม ศรีสุบัว

63133015007 นางสาวนุสรา ซ่ือสัตย

63133015008 นางสาวกนกวรรณ ศรีกําพล

63133015009 นางสาวพัชราภรณ เพ็งพุฒ

63133015010 นางสาวพรพิมล สุสังข

63133015011 นางสาวสุนิสา กันแต<ง

63133015012 จ.ส.ต.เกรียงไกร พรมสุพรรณ

63133015013 นายเกริกเกียรติ วโรรส

63133015014 นายสุรศักด์ิ ระโยธี

63133015015 นายป6ณณวัฒน นะลาหนองเเวง

63133015016 นายรัฐ คุณานุวัฒนชัยเดช

63133015017 นางสาวชนาธินาถ วิเศษชาติ

63133015018 ว<าที่ร�อยตรีธราเทพ สพานหล�า

63133015019 นางสาวกชวรรณ สําราญดี

63133015020 นางสาวขนิษฐา อันทะป6ญญา

63133015021 นางสาวประทุมมา ภาประเวศ

63133015022 นายคมกริช ฤกษนอก
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63133015023 นางสาวสุธาสินี สุขบัวใหญ<

63133015024 นายศรากร กงจักร

63133015025 นางสาวชัชชนก บุษปวนิช

63133015026 นายอานนท มังศรี

63133015027 นางสาวปวีณา โสตวงษ

63133015028 นายจุฑาธิวัฒน ศรีจํานงค

63133015029 นางสาวจิราภรณ ข�อยุ<น

63133015030 นายรณกร จันทะวงษ

63133015031 นางสาวพัชรินทร เอื้อมเก็บ

63133015032 นายพิสิฐ ฮุยสูงเนิน

63133015033 นางสาววิยกาญจน สิทธิสาร

63133015034 นางสาววงเดือน ศรีษะโคตร

63133015035 นางอัจฉราพร สิงหชู

63133015036 นายธวัชชา ธนูศิลปM

63133015037 นางสาวพัชรา ถาชินเลิศ

63133015038 นางสาวนันธิญา ภูเขียวคาม

63133015039 นางสาวสุรีพร ภูสง<า

63133015040 นางสาวนิสากร แสงธนพัฒน

63133015041 นางสาวพิลาวรรณสิริ จันทรเพ็ง

63133015042 นางสาวกติกา ดวงลีดี

63133015043 นางสาวสาวิตรี มาลา

63133015044 นายณัฐวัฒน นิ่มพิลา

63133015045 นางสาวพัชรา เสือพาดกลอน

63133015046 นางสาววิรัญญา เทียบเพ็ชร

63133015047 นางสาวชัชฎาพร จันทะมาตย

63133015048 นางสาวอริศรา กิริซี

63133015049 นางจารุวัลย เขตอนันต

63133015050 นางสาววชิราภรณ ขําเนตร

63133015051 นายศราวุธ ชาตาดี

หน�า 519 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133015052 นางสาวปลิตา ฐาวนาศาสตร

63133015053 นายตรังคพลวัต แสวงเพชร

63133015054 นางสาวสุกันยา พาเคน

63133015055 นายภาณุพงศ ภักดีบัณฑิต

63133015056 นางสาวอรอนงค สมชัย

63133015057 นางสาวอาภัสราพร พลกันยา

63133015058 นางสาวอรวรรณ ภิรมย

63133015059 นางสาวนราทิพย ภักดีสมัย

63133015060 นางสาววรรณกานต พานโน

63133015061 นางสาวรัชฎา เทสี

63133015062 นางสาววิลาวัลย อ<อนเหลา

63133015063 นางสาวสมฤทัย จิตจักร

63133015064 นางสาววริสรา วรวรางคกูล

63133015065 นางสาวนิตยา ศรีเมืองช�าง

63133015066 นายอิสรวิทย นามบ�านค�อ

63133015067 นางสาวกนกกาญจน แสนยาโต

63133015068 นางสาวจินตณภาดา ทองเพ็ง

63133015069 นายพิศิษฐ ทองสุขแก�ง

63133015070 นางสาวจิดาภา ประกอบธรรม

63133015071 นางสาวรัชนี โคกสีอํานวย

63133015072 นางสาวมัทจุรี สาธิต

63133015073 นางสาวอมรรัตน โสโพธ์ิทอง

63133015074 นางสาวนวพร ก่ิงสาร

63133015075 นางสาวณัฐธินี เพ่ิมข้ึน

63133015076 นางสาวณิชาภัทร ปลัดทอง

63133015077 นางสาววจีมาศ มณีแจ<ม

63133015078 นางสาวสุพรรษา สว<างคํา

63133015079 นางสาวรัชดากร อันทะสีดา

63133015080 นางสาววิจิตรา บุญสูง
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63133015081 นายสมชัย พลโคกก<อง

63133015082 นางสาวสัญธิญา พรมคําบุตร

63133015083 นางสาววารีรัชฏ ระวิวรรณ

63133015084 นางสาวปรินทร เฮียงหล�า

63133015085 นายศราวุธ แก�วบุตรสา

63133015086 นางสาวสุภิญญา เพ็งวิชัย

63133015087 นายนราวิชญ คําดา

63133015088 นางสาวมยุรฉัตร ตาแหวน

63133015089 นางสาววิลาสินี โพธ์ิเกตุ

63133015090 นางสาวอรจิรา ผิวไธสง

63133015091 นางสาวจตุรภัทร จันทรหล�า

63133015092 นายอําพล อาจทอง

63133015093 นางสาวชริยา จารุมูล

63133015094 นายสหภาพ ทรงจันทึก

63133015095 นายยุทธนา กัลยา

63133015096 นางสาวสุนิสา จิตอามาตย

63133015097 นางสาววรรณภา คําวิชา

63133015098 นางสาวภัสสญาดา ชะนุดรัมย

63133015099 นางสาวปAยมาภรณ มาสอน

63133015100 นางสาวปAยนาถ ขําคมเขต

63133015101 นายสถิตคุณ แปลกจิตร

63133015102 นายนรุตม เทพประจักษ

63133015103 นางสาวศุภนิดา วังหล�า

63133015104 นางสาวนฤมล เพียรไลย

63133015105 นายวิศรุต แวงไทย

63133015106 นางสาวป6ทมาพร แก�วปAนะ

63133015107 นายดุลยากร ปHองจันทร

63133015108 นางสาวธารญา มิยะวงศ

63133015109 นางสาวดารุวัลย ไสยาน�อย
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63133015110 นายนนทิวรรธน เข็มสุข

63133015111 นางสาวอรพิน เอนก

63133015112 นายณัฐพล ภูซ�ายศรี

63133015113 นายเบญจพล ฝาไธสง

63133015114 นางสาวผนิชา รัตนากร

63133015115 นายกฤษฎา สุวรรณธาดา

63133015116 นางสวรรยา หารจริง

63133015117 นางสาวจารุวรรณ สร�อยคํา

63133015118 นางสาวแพรวไพริน สมร

63133015119 นางสาวฐิติยาพร ภูแสนศรี

63133015120 นางสาวน้ําฝน แสงหาญ

63133015121 นางสาวสุรีรัตน สุวรรณวงค

63133015122 นายธานี แก�วสมบัติ

63133015123 นางสาวเดือนเพ็ญ หยุดรัมย

63133015124 นางสาวเมธยา กุดนอก

63133015125 นางสาวนิตยาพร ใจตรง

63133015126 นางสาวจุฑามาศ ยางชัยภูมิ

63133015127 นางสาวสุรัสวดี สิทธิเสนา

63133015128 นายฉัตรมงคล ดวงวงษา

63133015129 นางสาวกัลยสุดา จุฬารมย

63133015130 นางสาวนฤมล สืบศรี

63133015131 นางสาวภัทรธิดา กาญจันดา

63133015132 นางสาวเบญจวรรณ ทองโคตร

63133015133 นางสาวชลิตา ขานทะราชา

63133015134 นางสาวทิพวรรณ จิตตะโส

63133015135 นางสาวฐิดาพัชร คํางาม

63133015136 นางสาวภัทราพร ลายสน

63133015137 นางสาวสิรินภา พลบูรณ

63133015138 นางสาวนิศาชล จันทรดาเสือ
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63133015139 นายธนัช มะลาลัย

63133015140 นางสาวนฤมล แนบตู�

63133015141 นางสาวศิรภัสสร ปราบวิชิต

63133015142 นายสัตยา จันทะบุรี

63133015143 นางสาวสุภาพรรณ อุปฮาด

63133015144 นางสาวสิรินทร ยลถวิล

63133015145 นายจักรกต เพชรตะก่ัว

63133015146 นางสาวนราภรณ พันพิบูลย

63133015147 นางสาวเด<นนภา ทองอินทร

63133015148 นางสาวมนัสนันท ประสาร

63133015149 นางสาวพณิดา สุวอ

63133015150 นางสาวศดานันท เรืองใส

63133015151 นางสาวอารยา เฮ�ารัง

63133015152 นางสาวปรียาภัทร ชินแสง

63133015153 นางสาวชนกนันท หมวกทอง

63133015154 นายสิร วงศวรวิพัฒน

63133015155 นางสาวอภิรดี ชัยทวี

63133015156 นางสาวมัลธุลิกา เมืองโคตร

63133015157 นางสาวปAยดา วันทุมมา

63133015158 นางสาวงามนิจ ภิรมยไกรภักด์ิ

63133015159 นางสาวกาญจนา ปรัชญา โ ณ ทัย 

63133015160 นางสาวกิติพร แทนลี

63133015161 นางสาวทัศนียกร ภูษา

63133015162 นางสาวกรชนก อยู<ยอด

63133015163 นางสาวณัฐฐาพร พรหมณี

63133015164 นายธราเทพ ธนโชติภาคินี

63133015165 นางสาวเจนขวัญ อาตวงศ

63133015166 นางสาวนิสากร ปAนตาพรม

63133015167 นางสาวธัญวลัย สุวรรณสถิตย
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63133015168 นางสาวกนกวรรณ พุทสุด

63133015169 นางสาวปวีณา อินทรพันธ

63133015170 นางสาวชฎาพร หัวทราย

63133015171 นางสาวรัตนวลี สราญบุรุษ

63133015172 นางสาวเปรมฤดี จําลองเพ็ง

63133015173 นางสาวธมลวรรณ สายเชื้อ

63133015174 นางสาวนวลนิตย ธรรมโชติ

63133015175 นางสาวณิชชดา ภูวาดสาย

63133015176 นายธวัชชัย ไตยวิภาค

63133015177 นางสาวกาญจนา แก�ววิไล

63133015178 นายสมัตถิทธ์ิ ย้ิมวัน

63133015179 นางสาวปAยนาถ ชะโน

63133015180 นางสาวณัฐริกา สักพุ<ม

63133015181 นายจิรกฤต โสภา

63133015182 นางสาวยสุตมา ประสาร

63133015183 นายณัฐพงษ เชืO้ออู<ทรัพย

63133015184 นางสาวณัฐกฤตา คงกระพันธ

63133015185 นางสาวกนกวรรณ อินทะวุธ

63133015186 นายศุภัทศร สาโท

63133015187 นางสาวคีรยา ยงยุทธ

63133015188 นางสาวมาริษา ดีสม

63133015189 นางสาวทชมณวรรณ คําโน

63133015190 นายธวัชชัย ภูนาโคก

63133015191 นางสาวธัญวรัตน นัสดา

63133015192 นายโชติกา ตองกระโทก

63133015193 นางสาวสุวนันท ผิวอ<อน

63133015194 นายลิขิตพร วิพรหมหา

63133015195 นายรัตนชัย ออมสิน

63133015196 นางสาวปริยากร เปPYยมขวัญ
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63133015197 นางสาวปาริชาติ สาดสี

63133015198 นางสาวเพชรรัตน โชคสุจริต

63133015199 นางสาวเบญจมาศ บัวแก�ว

63133015200 นายเทวากุล จุลมณี

63133015201 นางสาวอมรรัตน แสนขรยาง

63133015202 นางสาวบุษบา ภูผามานัง

63133015203 นางสาวกัญรัตน นามพิลา

63133015204 นางสาวกาญจนา ช<างต<อ

63133015205 นางสาวอรวรรณ แก�วมาตย

63133015206 นางสาวจิราพร สระน้ําอ�อม

63133015207 นางสาวรักชนก โพธิสาร

63133015208 นายธัชกร ภัทรณัฐากูร

63133015209 นางสาวราณี วรรณสุทธ์ิ

63133015210 นางสาวนาฎชนก เหล<าอุทธา

63133015211 นางสาวสรวีย วรรณวิกรมธิติ

63133015212 นางสาวสุภัสรา สุรพยัคฆพงษ

63133015213 นางสาวพรสุดา ทองนุ<ม

63133015214 นางสาวอุ<นกมล ยุภิญโญ

63133015215 นางสาวศุภิสรา เหาะเจริญ

63133015216 นางสาวนรินทิพย จันทเขตต

63133015217 นางสาวกุลธิดา วงคศรี

63133015218 นางสาวศิริลักษณ อยู<ภักดี

63133015219 นางสาววารีรัตน เพียสุระ

63133015220 นางสาววัชราภรณ กาลนาน

63133015221 นางสาวยุวดี แน<นอุดร

63133015222 นายศราวุฒิ พลเย่ียม

63133015223 นางสาวธารทิพย เสร็จกิจ

63133015224 นางสาวอรัญญา ศรีสม

63133015225 นางสาวพิมพปวีณ แดงด�อมยุทธ
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63133015226 นางสาวอทิตยา เย็นกูล

63133015227 นางสาวสุชานาถ เอื้อกิจ

63133015228 นางสาวขวัญดาว ทัพภูธร

63133015229 นางสาวพิชญา สุภิษะ

63133015230 นางสาวจุฑามาศ ภูสุข

63133015231 นายสุรภูมิ บุญแดง

63133015232 นางสาวพิชามล ชัยวงษ

63133015233 นายอพิชิตร แสนมนตรี

63133015234 นางสาวประภาพรรณ คําสอาด

63133015235 นางสาวกัลยาณี ตะวงศา

63133015236 นางสาวธยานี โสลมลํา

63133015237 นางสาวขวัญชนก มาหิรัญ

63133015238 นางสาววลัยพร เนาวศรีสอน

63133015239 นายพงศกร ถนัดค�า

63133015240 นางสาวภัคนันต สีลับขวา

63133015241 นายอรรถพล พระโคตร

63133015242 นายอริชัย ศรีราชา

63133015243 นางสาวจุฑาทิพย ต้ันภูมี

63133015244 นางสาวเสาวณีย หลุนตู�

63133015245 นายตะวัน เหรียญประยูร

63133015246 นางสาวรุ�งนภา โพธ์ิโนนม<วง

63133015247 นายศุภฐากรกริช โสภาพรหม

63133015248 นางสาววิภาดา เชื้อบุญมี

63133015249 นางรชุดา กําเนิดขอนแก<น

63133015250 นายวรานนท วรรณสินธ

63133015251 นางสาวพัชรา ประเสริฐสิทธ์ิ

63133015252 นายวิมล สีสมน�อย

63133015253 นายภาณุพงศ แสงคํา

63133015254 นางสาวทัศนีย บัวศรี
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63133015255 นางสาวกิริยาพร สุขณรงค

63133015256 นายขจิต ปHองปาน

63133015257 นางสาวรจนา อันทะป6ญญา

63133015258 นายณัฐพงษ วรรณพงษ

63133015259 นางสาวพิมพิกา นันทะมีชัย

63133015260 นางสาวกรแก�ว หอมทรัพย

63133015261 นางสาวอรวรรณ มหาวงษ

63133015262 นางสาวนุสรา เพ็งนาม

63133015263 นางสาวพรนิภา บุตรโคตร

63133015264 นางสาวรัตติพร รักษาสัตย

63133015265 นางสาวพรจันทร ขุนเพ็ชร

63133015266 นายสามารถ เมตตาจิตต

63133015267 นางสาวบุษกร สุขษาเกษ

63133015268 นางสาวสุภาภรณ กุศลคุ�ม

63133015269 นางสาวรัศมี สุวรรณวงศ

63133015270 นายอนิรุทธ์ิ ผลาพรม

63133015271 นางสาวปลายพิชา ชํานิวัตร

63133015272 นายเดชแก�ว ศรีสังข

63133015273 นางสาวกรกนก กิริรัมย

63133015274 นางสาวอโรชา บุญรัตน

63133015275 นายอมเรศ โชติจิตร

63133015276 นางสาวจุฑามาศ ภิรมณจิตต

63133015277 นายธีรภัทร โสมรัตนานนท

63133015278 นางสาวจินตนา เมืองวงศ

63133015279 นางสาวสาธินี ทูลไชย

63133015280 นางสาวนภาลัย ไกรเพชร

63133015281 นางสาวกชกร สินธุโพธ์ิ

63133015282 นางสาวกรรณิกา ทิพสิงห

63133015283 นางสาวสุชาดา ไชยศึก
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63133015284 นางสาวณัฐพล ออทะขันธ

63133015285 นางสาวปรัชญาภรณ นาภู

63133015286 นายอภิชิต พรมสีแก�ว

63133015287 นางสาวแพรวนภา วันสา

63133015288 นางสาวพิมชนก อยู<พันดุง

63133015289 นายอดิศักด์ิ สุระพินิจ

63133015290 นางสาวศศิประภา วนิชจิวพันธ

63133015291 นางสาวกัลยพร ภูก่ิงหิน

63133015292 นายวรวิทย พรมบุตร

63133015293 นางสาวนุจรินทร ข<าขันมะรี

63133015294 นางสาวพัชรินทร พลกลาง

63133015295 นายภานุวัฒน มาตรา

63133015296 นางสาวภัทราภรณ ตุนชัยภูมิ

63133015297 นางสาวตุลาพร สิมวงค

63133015298 นายนิติ น�อยคําภู

63133015299 นางสาวสุภาวดี จันทะสี

63133015300 นางสาวภาณุมาศ เหมวิพัฒน

63133015301 นางสาวสุจิตรา ยืนยง

63133015302 นางสาวสุกัญญา ศรีลาศักด์ิ

63133015303 นายชนะพล โคตรพัฒน

63133015304 นางสาวณัชฌานนท ผุยปุโรย

63133015305 นางสาวกนกพร ใจส<อง

63133015306 นางสาววิลาวัณย สร�อยสุนเทศ

63133015307 นางสาวรัตติกาล บุญทองโท

63133015308 นายพรภวิษย สายวงศป6ญญา

63133015309 นายสามารถ นารีโภชน

63133015310 นางสาวฐกุลภรณ จันทรชัย

63133015311 นางสาวมนตตรา ดาศรี

63133015312 นางสาวอภิชญา ณ หนองคาย
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63133015313 นางสาวลออรัตน ชูกล�า

63133015314 นางสาวธัญธิชา อินทร

63133015315 นางสาวอรอุมา เจริญเกียรติ

63133015316 นางสาวทิพยอาภา กาแก�ว

63133015317 นางวราภรณ ศรีเศรษฐ

63133015318 นางสาวศิริรัตน เกาะษา

63133015319 นางสาวศศิธร ฉายจิตร

63133015320 นางบุษบา พรมสีดา

63133015321 นางสาวอภิญญา สีโสดา

63133015322 นางสาวนภา พงษกะพันธ

63133015323 นางสาวจิราภรณ พวงทอง

63133015324 นางสาวพรนภา ไสยกุล

63133015325 นางสาวรมิดา ทวีถาวรไท

63133015326 นางสาวฐิติมา เพียงเกต

63133015327 นายเดชอดุลย หินหนุน

63133015328 นางสาววิลาวัลย ยอดชํานาญ

63133015329 นางสาวสุวรรณา อกอุ<น

63133015330 นางสาวทรัพยทวี พิมมะสอน

63133015331 นางสาวอาภรณ กานุมาน

63133015332 นายกฤษกร สีดาแหลม

63133015333 นางสาวเกษมณี ช<องศรี

63133015334 นายภาณุวัชร โพธ์ินอก

63133015335 นายปฏิภาณ ผากํ่า

63133015336 นายธนวุฒิ ประไชโย

63133015337 นางสาวนฤมล ผกาชาติ

63133015338 นายนัฐพล พลแสน

63133015339 นางสาวนัชชมล สารทอง

63133015340 นายภควัจน อัจฉริยวงศเมธี

63133015341 นางสาวสุรีรัตน ม่ังค่ัง
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63133015342 นายธนวรรธน สวัสด์ิประภา

63133015343 นายวัชรพล อินทรแปHน

63133015344 นางสาวชลธิชา วิชาเครื่อง

63133015345 นางสาวนิตยา พัฒนโพธ์ิ

63133015346 นางสาวสิริพร แข็งขัน

63133015347 นางสาวสุธิดา อินทรจันทร

63133015348 นายพีระพล ตรีกุล

63133015349 นางสาวรัตนาภรณ นามวงษา

63133015350 นางสาวจิราวัลย สามะหาดไทย

63133015351 นางสาวจุฑาทิพย นาอุ<นเรือน

63133015352 นางสาวแอน สิงหจานุสงค

63133015353 นายชวกร ภูงามดี

63133015354 นายดนัยพงศ ขานวงศ

63133015355 นางสาวทิพยสุดา เมืองวงษ

63133015356 นางสาวพรนภา ลามัน

63133015357 นางสาวธนภรณ มะส<าห

63133015358 นายภัทรเดช วงศวานฤดี

63133015359 นางสาวกฤษณา ทะขุ<ย

63133015360 นางสาวอริศรา เสริมศิริกาญจนา

63133015361 นางรัตนา สมหวัง

63133015362 นางสาววิภาดา การะวิโก

63133015363 นายเอกพล ชินบุตร

63133015364 นางสาวรสสุคนธ ถิตยผาด

63133015365 นางสาวเบญจวรรณ จันทรประเสริฐ

63133015366 นางสาวกรองกาญน บุญให�

63133015367 นายดุษฎา ตรีพงษรัตนกุล

63133015368 นายปองเพชร ศรีจารย

63133015369 นางสาวณัฐญา คําโฉม

63133015370 นางสาววนันญา ปาสานํา
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63133015371 นายคมสันต อินทะวงษ

63133015372 นางสาวปวริศา เครือมี

63133015373 นายสิทธิชัย ทะรังศรี

63133015374 นายธนภูมิ ไพศาลพงศ

63133015375 นายนทวัฒน ลุนหล�า

63133015376 นางสาวธนาภรณ ดอนอ<อนเบ�า

63133015377 นางสาวพรฑิตา อักขราสา

63133015378 นางสาวศิริพร พันทอง

63133015379 นางสาวรภาวดี กรมทนา

63133015380 นางสาวธัญณิชา ดาวล�อม

63133015381 นางสาวนิรัชชา เมืองอินทร

63133015382 นางสาวฐิติมา โคทนา

63133015383 นายวิชชุ ชูศรีนาค

63133015384 นางสาวนิธิปรียา ณรงคพันธ

63133015385 นายสุทัศน แก�วโสม

63133015386 นางสาวรังสิยา สีหาบุตร

63133015387 นายธนวิชญ มณีขัติย

63133015388 นางสาวอาทิตยาภรณ แขมภูเขียว

63133015389 นางสาวมัลลิกา เหลือธีรกุล

63133015390 นายทศพล ใจทาน

63133015391 นายโรม ไตรคุ�มพันธุ

63133015392 นางสาวอริษา ลูกจันทร

63133015393 นางสาวปานหยก วัลลีย

63133015394 นายวินัย ปานคาน

63133015395 นางสาวกรกนก บํารุงบุญ

63133015396 นายสิทธิชัย สังขศิริ

63133015397 นางสาวเมธินี ชูอุ�ย

63133015398 นางสาวประภาภรณ แสนสามารถ

63133015399 นางสาวสิรภัทร อะโน
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63133015400 นายวุฒิพงษ ดวงบุดสี

63133015401 นายธีระทัศน นาคสู<สุข

63133015402 นางสาวสุดารัตน ชมจันทร

63133015403 นางสาวปฐมา ควรตะขบ

63133015404 นายพิเชษฐ คําชนะ

63133015405 นางสาวเจนจิรา คอนมะลา

63133015406 นายจิรายุ วรรณจําปP

63133015407 นางสาวชัญญานุช น�อยดี

63133015408 นางสาววารุณี ภูมิพัฒน

63133015409 นางสาวกานต์ิชนิต เกตุแก�ว

63133015410 นายทวีศักด์ิ สมรอด

63133015411 นางสาวธนัชญา ฟ6กผล

63133015412 นางสาวภาวิณี จันทะเวียง

63133015413 นางสาวจุธาทิพย ปะโกทะสังข

63133015414 นางสาวณัฐริกา หนูใจ

63133015415 นางสาวประภาพร สุนทรพิช

63133015416 นางเกศรินทร วงศเฉลิมรัตน

63133015417 นางสาวศิรินันท โพธิสาย

63133015418 นางสาวอทิตยา จิตรเพียร

63133015419 นางสาวณัชชนม สุวรรณธาดา

63133015420 นางสาวนฤมล ภูทองหิน

63133015421 นางสาวนิภาพร สมพิทักษ

63133015422 นายธิติวัฒน วีราพัชรชยธร

63133015423 นางสาวยุพารัตน วาโส

63133015424 นางสาวนงนุช ละครศรี

63133015425 นางสาวรติกรณ เส�งโสด

63133015426 นางสาวชลธิชา สอนโส

63133015427 นางสาวณัฐกมล บุญเที่ยง

63133015428 นายภาณุวิชญ โคตบุดดี
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63133015429 นางสาวโกลัญญา ผลภาษี

63133015430 นายสุพรรณโชค ลางคุลานนท

63133015431 นางสาวสุกัญญา โพธ์ิศรี

63133015432 นายศิริชัย ญานศิริ

63133015433 นางสาวกรรณิการ สางสี

63133015434 นางสาวอารีรัตน ฤทธิแผลง

63133015435 นายอนุรักษ สุระขันตี

63133015436 นางสาวเดือนเพ็ญ สุระคาย

63133015437 นายพฤทธิพงศ โสภาคะยัง

63133015438 นายสุภวิชญ วิลาจันทร

63133015439 นายแหวนเพชร บุตรดี

63133015440 นางสาวณัฐธัญญา ดอนขันธ

63133015441 นางสาวเปรมฤทัย สุดใจ

63133015442 นายอธิบดี วิชัยเนาว

63133015443 นายสงบ แสงขาว

63133015444 นายสวิตต รจพจน

63133015445 นางสาวญาสุมินท ไชยศึก

63133015446 นายอิสรภาพ ปาปะชะ

63133015447 นายศุภวิชญ ศรีนวลจําปา

63133015448 นางสาวป6ญญาพร พุดละ

63133015449 นางสาวณฐิตา ขันเล็ก

63133015450 นายปกรณ ศรีหามาตย

63133015451 นางสาวปพิชญา สุนทรพิทักษ

63133015452 นายพร�อมพงษ สระน้ําอ�อม

63133015453 นางสาวเมจิตรา มาตยแท<น

63133015454 นางสาวฑิตฐิตา นามจําปา

63133015455 นางสาวฝนริน ไตรโสม

63133015456 นางธนพร ศรีเจริญ

63133015457 นายธวัชชัย ศิริขันธ
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63133015458 นางสาวกฤตยา อินทรแปHน

63133015459 นายพลากร วงษดี

63133015460 นางสาวทัดดาว พิมเขต

63133015461 นางสาววีรญา พวงศรี

63133015462 นางสาวสุภาพร จันทรปุKม

63133015463 นางสาวรัชนก ลีทองดี

63133015464 นายปรเมศวร อ<อนพุทธ

63133015465 นายกําพล ผ<านสะอาด

63133015466 นายณัฐพงษ สีเหลือง

63133015467 นางสาวกริชญากรณ เนาสุข

63133015468 นางสาววิภาพร ประนัดสุดจ<า

63133015469 นางสาวสิรินดา ศรีขัดเค�า

63133015470 นายภูวดล บุญเกาะ

63133015471 นายกรัณยกร โคทนา

63133015472 นางสาวบัณฑิตา ขาวงาม

63133015473 นายจารุพัฒน วรรัตน

63133015474 นางสาวรสมนฑ ภูสิตตา

63133015475 นายคิมหันต น�อยศรี

63133015476 ว<าที่ ร.ต.ป6จจุธร จันทรหล�า

63133015477 นางสาวจารุวรรณ จันคุณ

63133015478 นางสาวณัฏฐาภรณ ทิพนัด

63133015479 นางสาวสุทธิกานต ทิพยสิงห

63133015480 นางสาวสุดารัตน โคตรสุมาตย

63133015481 นายกิตติภพ พินิจลึก

63133015482 นายศุภกร นางสีคุณ

63133015483 นางสาวก่ิงแก�ว แก�วกัลปM

63133015484 นายทรงวุฒิ สนธิทรัพย

63133015485 นางสาวพจนา แก�วพรมมา

63133015486 นายพลวัฒน ศรีสมบัติ
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63133015487 นางสาวกัญชณัฐ วารีศรี

63133015488 นางสาวเบญจมาศ คําสิน

63133015489 นางสาวสรวงสุดา พรมกาวงศ

63133015490 นายภัทรพงษ วงษวาลย

63133015491 นางสาวสุทธิดา แผงตัน

63133015492 นางสาวอมรรัตน พิมพา

63133015493 นางสาวปวันรัตน ชัยจันทร

63133015494 นายธนพล ณ กาฬสินธุ

63133015495 นางสาววนิชญา กองศรีผิว

63133015496 นายจตุรพล บัวสาย

63133015497 นางสาวอนุธิดา อยู<เย็น

63133015498 นางสาวรุ<งนภา โพนเมืองหล�า

63133015499 นางสาวจินดารัตน ทําคาม

63133015500 นายศราวุธ ชาติพจน

63133015501 นายไตรรัตน จําปาบุญ

63133015502 นางสาวสุพัตรา ต้ังวิเชียร

63133015503 นางสาววรนุช เกิงสันเทียะ

63133015504 นางสาวพัชรินทร พนมเขต

63133015505 นางสาวสุพัตรา สุ<มมาตย

63133015506 นายตะวัน สุวรรณคํา

63133015507 นางสาวปวีณา จันทะวงค

63133015508 นางสาวโชษิตา ปAงเมือง

63133015509 นางสาวศศิธร วิลัย

63133015510 นางสาวศุภรัตน พันธุเสถียร

63133015511 นายเทพฤทธ์ิ ภูคงสด

63133015512 นายวรชญาพัชญ วรรณสนิท

63133015513 นางสาวนิติยา ถูพะอ<าง

63133015514 นายกรวิชญ สุภักดี

63133015515 นางกนกรัตน สอนเพ็ชร
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63133015516 นางสาวปนัสยา ไชยหอม

63133015517 นางสาวพนิดา ปาลสาร

63133015518 นางสาวธณัชพร ดากํ่า

63133015519 นางสาวสุวรรณพรทิพย ปาสารักษ

63133015520 นางสาวสุภาวดี ชัยรัตน

63133015521 นางสาวคันธมาลี ศรีสุกอง

63133015522 นายพงษพันธ สีสืบมา

63133015523 นางสาวอภิญญา อนันตระกูล

63133015524 นางสาวธนทัต ศรีจรูญ

63133015525 นายสมชาย แพทยมด

63133015526 นางสาวทิพธัญญา หม่ืนอภัย

63133015527 นางสาวจิราภรณ อุดจัง

63133015528 นางสาวฐาปนี แสนเมือง

63133015529 นางสาวธนัญญา บัวมาตร

63133015530 นางพัชราพร สุทธิประภา

63133015531 นายจักรพงษ โยงไธสง

63133015532 นางสาวศศิรดา ศรีศิริ

63133015533 นางสาวระวิภา เฉยฉิว

63133015534 นางสาวกนกอร ศิริโม�

63133015535 นายสุขพรชัย วงศเดือน

63133015536 นางสาวกิตติภรณ ภูกาบเพชร

63133015537 นางสาวมุกดา สุขเกษม

63133015538 นางสาวอารญา เล<วแซง

63133015539 นางสาวจีระนันท ทําทอง

63133015540 นายธนกฤต นครศรี

63133015541 นางสาวสุพัตรา น�อยนิล

63133015542 นางสาววรรณพร กมลภพ

63133015543 นางสาวสุรัตนา เสติ

63133015544 นายอภิชาติ สอนพัลละ
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63133015545 นางบรัศณีย อยู<ดี

63133015546 นางสาวจิราพร อาจนคร

63133015547 นายวิทยา นาสุริยวงศ

63133015548 นายมัฆพล กองษร

63133015549 นายธนุพงศ วิชัยพิบูลย

63133015550 นางสาวสุชาดา ไชยหงษ

63133015551 นางสาวญาณีกร สีสุรี

63133015552 นางสาวจุฑามาศ สิงหอาจ

63133015553 นายสุริยา วิเศษภักดี

63133015554 นางสาวปนัดดา คุณธรรม

63133015555 นายอาทิตย ศรีภูวงษ

63133015556 นางสาวนิภาดา นิมิตหม่ืนไว

63133015557 นางสาววิชญาพร ดํารงเชื้อ

63133015558 นายชินะพล สุพรรณชนะบุรี

63133015559 นายก�องหล�า ศรีแก<นจันทร

63133015560 นางสาวเหมือนฝ6น จันทรสาขา

63133015561 นางสาวประวีณา ขันไสว

63133015562 นางสาวรติกรณ เปPยอินทร

63133015563 นางสาวทิพยา วันทองสุข

63133015564 นางสาวธิดารัตน บุญลาศรี

63133015565 นางสาวชมพู< ชาวเหนือ

63133015566 นางสาวสกาวเดือน ปาละวงศ

63133015567 นางสาวพิจิตรา ก�อนดินจ่ี

63133015568 นายกิติชัย มะโน

63133015569 นางสาวพัชรินทร พะลิง

63133015570 นายอดิชัย เศษตระราช

63133015571 นางสาวกาญจนาพร ชัยนาม

63133015572 นางสาวศศิธร วันสืบเชื้อ

63133015573 นางสาวชณิศรา สืบสําราญ
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63133015574 นางสาวรจนา ประภูชะกัง

63133015575 นายยุคนธร เพ็งพาทย

63133015576 นายภาณุพงศ เรืองบุญ

63133015577 นางสาวชนาภา ศรีโพนทอง

63133015578 นางสาวชลธาร ยะวรรณ

63133015579 นางสาวทศพร ฉลองภูมิ

63133015580 นายอนุพงค ธรรมวงค

63133015581 นายอภินันท ดอนประจง

63133015582 นางสาวปวีณา แก�วเกษศรี

63133015583 นางสาววันวิสาข กะตะศิลา

63133015584 นายอําพล อันทะป6ญญา

63133015585 นางสาวสุรีรัตน พิศุทธิปรีดา

63133015586 นางสาวอาภัสรา สุริยะภา

63133015587 นายปฏิภาณ กลางประพันธ

63133015588 นายนราธิป ศรีสารคาม

63133015589 นางสาวศุภกานต วงษละคร

63133015590 นางสาวเสาวลักษณ จันทรวงค

63133015591 นายเอกพล วิญญษยงค

63133015592 นางสาวกรพัชรา สังขโคตร

63133015593 นายวัชระพันธ กุดกัญญา

63133015594 นายบูรณพิภพ น�อยหลุบเลา

63133015595 นางสาวบัณฑิตา ชีพอุบัติ

63133015596 นางสาวจันทิมา สรรพอาษา

63133015597 นางสาวพิพิธพร พร�อมพรั่ง

63133015598 นายปฐวี สายโกสุม

63133015599 นายธัชพล กุฏฤาษี

63133015600 นางสาวชฎาพร ดิลกลาภ

63133015601 นางสาวธัญธนัทภรณ วรบุตร

63133015602 นายศุภเลิศ ภูสีน้ํา
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63133015603 นางสาวฐิติภรณ เจริญพูนผล

63133015604 นายเทวินทร อินทรคํ่า

63133015605 นายศิรัชวิชญ ศตรัศมีพงศ

63133015606 นายอรรถกร สมแวง

63133015607 นายสัญญา กองสมบัติ

63133015608 นางสาวปานกมล สิงหสถิตย

63133015609 นายสทยศ ดามงคล

63133015610 นางสาวยุพิน ศรีอุ<น

63133015611 นางสาวชรัญธร เครือเค�

63133015612 นางสาวกมลเนตร หะสูง

63133015613 นางสาวจุฬารัตน เนื่องชมภู

63133015614 นางสาวจุฬาลักษณ ศรีป6ดถา

63133015615 นางสาวพรรณพิมล เดชศิริ

63133015616 นางสาวกุลนิษฐ ธรรมวงค

63133015617 นางสาวทิพยเนตร อาษาราช

63133015618 นายชาตรี จูมพันธ

63133015619 นางสาววิภารัตน แสงมณี

63133015620 นางสาวปรียารัตน แสนเข็ม

63133015621 นายณัฐพงษ ทองเลิศ

63133015622 นางสาวอาภาพร แก�วไสย

63133015623 นางสาวรัตนมน จินดาภู

63133015624 นางสาววิภาพร ริมเมือง

63133015625 นางสาวอัณศญา สาพิโต

63133015626 นางสาวมยุรา ชาญถมดี

63133015627 นางสาวพุทธิฌา เกียรติสุดาเก้ือกูล

63133015628 นางสาวณัฐชยา ทาโน

63133015629 นางสาวณัฐฐานันด ตาทิพย

63133015630 นางสาวจารุวรรณ ผ<องไส

63133015631 นายเมธี นะที
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63133015632 นางสาวกัญญกร วิเศษโวหาร

63133015633 นายกิตติ โพธิวร

63133015634 นางสาวสุพัตรา จันทะคูณ

63133015635 นายจักรพงค หวานอารมณ

63133015636 นายบดินทร คนึงรมย

63133015637 นางสาวพรชิตรา ดาวุธ

63133015638 นายคมสัน ไชยวงษ

63133015639 นายชัยปราการ โพธ์ิหล�า

63133015640 นางสาวมณีพัชระ วาทโยธา

63133015641 นายฤทธิกานต ผ<องคําพันธ

63133015642 นางสาวสุดารัตน ลาดเสนา

63133015643 นางสาวธิดาทิพย ชาติวงศ

63133015644 นางสาวณัฐกานต ศรีสร�อย

63133015645 นายบรรณสิทธ์ิ ประกอบศุข

63133015646 นางสาวชุติสรา ขยายวงค

63133015647 นายอมรเลิศ ศรีษะ

63133015648 นางสาวชรินทรพร นครขวาง

63133015649 นายพิพัฒนพงศ ย้ิมเนียม

63133015650 นางสาวอริญา วงษรักษา

63133015651 นายวัชรพงศ ดลประสิทธ์ิ

63133015652 นายคมคิด มูลเพีย

63133015653 นางสาวกันยชิสา ธํารงวงศวิทย

63133015654 นางสาวรัตนา วรรณี

63133015655 นางสาวพลอยไพลิน หินเธาว

63133015656 นางสาวปรียะนันต ลวงหอม

63133015657 นายวิศรุต โมทนา

63133015658 นายอุดมศักด์ิ พืชสิงห

63133015659 นางสาวไอรดา มีเพชร

63133015660 นางสาวจันทิมาภรณ พรมมาก
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63133015661 นายโฆษิต พลจอหอ

63133015662 นายกีระวัฒน โพธ์ิศรี

63133015663 นายอัษฎากร โม�ลี

63133015664 นายภูริณัฐ นิลละออง

63133015665 นางสาวชญาณิศา เอกพันธ

63133015666 นางสาวไพลิน คําสา

63133015667 นายณัฐวรรธ ไชยลาภ

63133015668 นางเสริมศรี ภิญญชาติ

63133015669 นายยมนา ต̂องเรียน

63133015670 นางสาวกรรณิการ เนียม พล กรัง 

63133015671 นางสาวณัฐกฤตา สีทาสี

63133015672 นายสัตยา ศรีประทุม

63133015673 นางสาวมุกระวี อินทิหาร

63133015674 นายจักรา สิงหโต

63133015675 นางสาวศุภลักษณ เชื้อไพบูลย

63133015676 นางสาวยุวธิดา วิชามุข

63133015677 นางสาวธนินทรา อุทรักษ

63133015678 นายโกวิท โพงขุนทด

63133015679 นางสาวกัญญดา ไชยสงเมือง

63133015680 นางสาววราภรณ พันธุเดช

63133015681 นางสาวนัทธิภา ชะอินทรวงศ

63133015682 นางสาวบุญญานุช นนทะลี

63133015683 นายกิตติพิชญ พรหมโคตร

63133015684 นายพฤกษ สิริวารินทร

63133015685 นางสุธาสินี พันชนะ

63133015686 นางสาวประกายเพชร อินอุ<นโชติ

63133015687 นางสาวนภาภรณ สีลานนท

63133015688 นายนันทพงศ จันทรดี

63133015689 นางสาวธัญญรัตน เอี่ยมลมูล
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63133015690 นางสาวศศิธร วงศเตชะ

63133015691 นางสาวเสาวลักษณ รัตนา

63133015692 นางสาวศริญญา สุขสร�อย

63133015693 นางสาวชุติมา มุกดากุลธรรม

63133015694 นางสาวสุมาลี ม<วงเพ็ชร

63133015695 นางสาวโฉมวลี ฉะอ�อนศรี

63133015696 นางสาวรัชฎาพร ไกรโสภา

63133015697 นางสาวยุภาพรรณ นันสอาด

63133015698 นายภาณุพงศ เข็มทอง

63133015699 นางสาวศศิธร สุนทโรจน

63133015700 นายกรวิชญ เหมือนตา

63133015701 นางสาวนิลเนตร บุญประเสริฐ

63133015702 นายจตุพล โพธ์ิศรี

63133015703 นายนําโชค ภูดวงดาษ

63133015704 นายธฤต เหล<าฤทธ์ิ

63133015705 นางสาวศศินา งอสอน

63133015706 นางสาวภรณธิฌา พิมพรภิรมย

63133015707 นางสาวยุพา สีสม

63133015708 นางสาวสาริกา สารรัตน

63133015709 นางสาวชาลินี ศรีศักด์ิ

63133015710 นางสาววิจิตรา อุ<นอ<อน

63133015711 นางสาวณัฐกานต โดดชัย

63133015712 นางสาวณิชกานต บุตรทุมพันธ

63133015713 นางสุพัตรา อุตรินทร

63133015714 นางสาวมัลลิกา ภู<ทอง

63133015715 นายเรืองฤทธ์ิชัย คํามณีจันทร

63133015716 นางสาวสุธิมา สุรศาสตร

63133015717 นายภูมิรัฐ ป6ญโญวัฒน

63133015718 นางสาวชาลิสา เถาวเบา
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63133015719 นางสาวศรัญญา อ<อนสุด

63133015720 นายศาสตรศักด์ิ เจริญรัตน

63133015721 นางสาวกัณธิมา พลภักดี

63133015722 นางสาวอดิศา บุญมา

63133015723 นายณัฐกรณ พูนมณี

63133015724 นางสาววิชญาพร จ๋ิวทา

63133015725 นางสาวปริฉัตร ทองสุวรรณ

63133015726 นางสาวอริษา เกษร

63133015727 นางสาวก่ิงแก�ว บุญจันทร

63133015728 นางสาวปนัดดา พลแสน

63133015729 นางสาวอัญรินทร สร�อยสูงเนิน

63133015730 นายศุภสัณห พ<วงพันธุ

63133015731 นางสาวณัชชา อยู<นาน

63133015732 นางสาวพีรญา คําจริง

63133015733 นางสาวนันทพร วิทยาจักษุ

63133015734 นางสาวณัฐณิชา จันทะบงค

63133015735 นายภาณุพงศ เจือประทุม

63133015736 นางสาวศุภานุช จงงาม

63133015737 นางสาวปริญญา สังขโคตร

63133015738 นางสาวฐิติกรานนท ดวงจันทร

63133015739 นางสาวศศิธร พรมรัตน

63133015740 นางสาวจุฬารัตน ทัดเที่ยง

63133015741 นางสาวชญาพร แสนโชติ

63133015742 นางสาวมลฤดี กะลาม

63133015743 นางสาวสุรีวัลย ซุยโพธ์ิน�อย

63133015744 นางสาวจิราลักษณ วงละคร

63133015745 นายภคพล คงอยู<

63133015746 นางสาวธัญลักษณ เศรษฐภักดี

63133015747 นางสาวณัทธมนกาญจน จิรบุษยกุล

หน�า 543 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133015748 นางสาวเยาวดี พระศรี

63133015749 นายธนวัฒน จรัญรักษ

63133015750 นายอภิสิทธ์ิ ศรีนอก

63133015751 นายสนธยา เกาะม<วงหมู<

63133015752 นางสาวอมรรัตน นักระบํา

63133015753 นางธนิดา ฐานโอภาส

63133015754 นางสาวธิดาขวัญ ลุนบง

63133015755 นางสาวกรียาภัทร สุทธา

63133015756 นางสาวเฉลิมขวัญ ขันทอง

63133015757 นายมนูญ แวงวรรณ

63133015758 นางสาวชุติมา แก�วมาลา

63133015759 นายบัณฑิต สีกวนชา

63133015760 นางสาวภิญญดา คมสัน

63133015761 นายจิรพงศ ภูงามเงิน

63133015762 นายวนัสนันท เกิกก�องไพลิน

63133015763 นางสาวกิตติยา มัคคะวินทร

63133015764 นางสาวรัฐกร ศิริเลี้ยง

63133015765 นายพงศนริศร บุญพูน

63133015766 นางสาวอัญชลี โมรพัฒ

63133015767 นางสาวธิดารัตน พงษสระพัง

63133015768 นางสาวนภา ภรณ พรมสุริย

63133015769 นางสาวสุดปรารถนา กองเกิด

63133015770 นางสาวกานตธิดา สุขวิชัย

63133015771 นายณัฐกานต หงษภักดี

63133015772 นายนวพล ขันติยู

63133015773 นายรวิชญ อินทรประพงศ

63133015774 นางสาวสุกัญญา พลราช

63133015775 นางสาวจิรวรรณ จันทะเรือง

63133015776 นางสาวปสุตา ธนระพีโชติ
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63133015777 นางสาวสายธาร สิงหดี

63133015778 นางสาววัลวิกา จําปา

63133015779 นายพอเจตต หลวงชา

63133015780 นางสาวนฤมล ปราบพาล

63133015781 นายฤทธิเดช ประดากรณ

63133015782 นายสิรภพ สรรพเลิศ

63133015783 นางสาววรินทร สุขชื่น

63133015784 นายอดิศักด์ิ น�าวแสง

63133015785 นางสาวศิริรัตน ครองวงค

63133015786 นางสาวพรนภา อุดมพร

63133015787 นางสาวอรศิริ ศิริแก�วเลิศ

63133015788 นายยุทธชัย ใสเสริม

63133015789 นางสาวจิรปภา น�อยศรี

63133015790 นายณัฐกมล สุนทรพิทักษ

63133015791 นางสาวสุธิดา สาวาโย

63133015792 นางสาวจิราภรณ ฉัตรแก�ว

63133015793 นางสาวอุทุมพร ดอนอาจชิด

63133015794 นางสาวอนิศรา สามิบัติ

63133015795 นายธนู แสไธสง

63133015796 นางสาวอรวรรณ อาธิบุตร

63133015797 นางสาวพรรณนิภา ตู�แก�ว

63133015798 นางสาวอังสนา กัลยา

63133015799 นางสาววนิดา สุนทรจันทร

63133015800 นางสาวณัฐณิชา ภักดีเขียว

63133015801 นางสาวกฤตินา อุดมเศรษฐ

63133015802 นางสาวสาวิตรี ชุ<มอภัย

63133015803 นายณัฐดนัย โนนนก

63133015804 นางสาวเข็มอักษร มะตาด

63133015805 นางสาวสุภาพร บุษราคัม
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63133015806 นายเก<งคณิต อู<ตะเภา

63133015807 นางสาวจีรนันท บุญเต็ม

63133015808 นางสาวพัชนี คําวงษา

63133015809 นางสาวปพิชญา กองนอก

63133015810 นายณราศักด์ิ สิงหมหาไชย

63133015811 นายธนกฤต สุวรรณพฤกษ

63133015812 นางสาวศุภรกาญจน อรทัย

63133015813 นายวีรภัทร อรุณชวนนท

63133015814 นางสาวช<อวลัย สร�อยแสง

63133015815 นางสาวจิราวรรณ สุริโย

63133015816 นางสาวกาญจนรัตน แวววงษ

63133015817 นางสาวเจณิสุดา ฝอยทอง

63133015818 นางสาวสุภาณี คํามะวัน

63133015819 นางสาวรุ<งอรุณ ขานจ<า

63133015820 นางสาวณัฐณิชา ลอองแก�ว

63133015821 นางสาวผกาทิพย แก�วโพธ์ิ

63133015822 นางสาวสุพัชรินทร เหล<าภูทอง

63133015823 นางสาวภัตราภรณ สวัสด์ิรักษ

63133015824 นางสาวทิพานันท แสงประจักษ

63133015825 นางสาวภัทรวรรณ ผุยพัฒน

63133015826 นางสาวทิวาภรณ ภูกาเมฆ

63133015827 นางสาวชมพูนุช กุสุมาลย

63133015828 นางสาววราภรณ ศรีโคตร

63133015829 นางสาวกชพร ตรงต<อกิจ

63133015830 นางสาวสุคนธทิพย อนุพันธ

63133015831 นางสาวบูชิตา วงศชารี

63133015832 นางสาวจิณณา ละลี

63133015833 นางสาวรวินททิพย พลเวียงธรรม

63133015834 นางสาวอัชชาวดี สักกุนัน
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63133015835 นางสาวปรียาภรณ มูลทา

63133015836 นางสาวยุวเรศ แสนบ�าน

63133015837 นางสาวอรอนงค กุลสุทธ์ิ

63133015838 นางสาวจําลองลักษณ หงษพิมพ

63133015839 นางสาวอภัสนันท บุรวัฒน

63133015840 นายธนวัฒน พันธหินกอง

63133015841 นางสาวกชกร โสวภาค

63133015842 นายวินัย สร�อยสูงเนิน

63133015843 นางสาวจันทรทิพย สุมทุม

63133015844 นางสาวอุไรรัตน ภูด<านงัว

63133015845 นางสาวปวิณตรา อาชา

63133015846 นางสาวนุชนารถ สีทะนารัตน

63133015847 นายจักรพันธ อันภักดี

63133015848 นางสาววิกานดา โสขุมา

63133015849 นางสาวนัฐพร อิสสระพงศ

63133015850 นางสาวธัญวัฒน จันทรเทศ

63133015851 นายชวัลวัฒน วิลาศ

63133015852 นางสาวศศิธร สันติพัท

63133015853 นางสาววันวิสาข พรมที

63133015854 นางสาวนัฐยา ดอนปรีชา

63133015855 นางสาวอริสา แก�วประมูล

63133015856 นายบริสุทธิพงษ ทองเจริญ

63133015857 นายศุภณัฐ สามิบัติ

63133015858 นางสาวสุณัฏชา แก�วศรี

63133015859 นางสาวภัทราภรณ พลลาภ

63133015860 นางสาวชนมสิตา สุธงษา

63133015861 นางสาวนุสรา ใยแก�ว

63133015862 นายวัชรพงศ ช<วยรักษา

63133015863 นายสันติภาพ สร�อยอุทา
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63133015864 ว<าที่ร�อยตรีฐาปนา ศรีม<วง

63133015865 นางสาวรัตติยากร จันทะจร

63133015866 นางสาวพีชยา พาณิชย

63133015867 นางสาวจุรีพร สุระอุดร

63133015868 นางสาวศิริวรรณ พันสีนาค

63133015869 นายพงษอนันต ทองทิพย

63133015870 นายภูวิศ วงอินตา

63133015871 นายจักรพันธ วามะลุน

63133015872 นางสาวนฤทัย ฉันสิมา

63133015873 นางสาวชญาดา อนนทลา

63133015874 นายวงศกร สิทธิไกรพงษ

63133015875 นางสาวพัชรินทร พันธคลอง

63133015876 นางสาวเกศิณี ชมภูนาค

63133015877 นายจีระวัฒน ปุคลิต

63133015878 นางสาวจุฑรัตน หมอนสุวรรณ

63133015879 นางสาววิรัญญา เหล<าศรีชัย

63133015880 นางสาวศิริวราภรณ รองศักด์ิ

63133015881 นางสาวธาศิณี วิชัยศร

63133015882 นายปริวรรต แก�วบุดดา

63133015883 นางสาวนันทนา ปราบทอง

63133015884 นางสาวพัชราภรณ ผาเนตร

63133015885 นางสาวสุพัตรา อนันทะสีหา

63133015886 นางสาวไอลดา ศรีภูงา

63133015887 นายสิริศักด์ิ บุญประคม

63133015888 นางสาวสุธาสินี จารัตน

63133015889 นางสาวณัฐจิตรา โนนศรี

63133015890 นายอรรฆภัณฑ เดชบุรัมย

63133015891 นายฉัตรพล ทองไพบูลย

63133015892 นางสาวนิตยา ทุมเทียง
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63133015893 นางสาวขนิษฐา บุญยอด

63133015894 นายธิติพัฒน จันทฤทธ์ิ

63133015895 นางสาวธิดารัตน ทศกร

63133015896 นางสาวสุภาพร พิมโพธ์ิ

63133015897 นางสาวเนตรนภา บัวทอง

63133015898 นางสาวศิริประภา วงคประพันธ

63133015899 นายแสงเดือน ถาวงษกลาง

63133015900 นายจิรวัฒน สีลิต

63133015901 นางสาวอัจฉราภรณ วรรณน�อย

63133015902 นายไพรัตน สิงหคํา

63133015903 นางสาวป6ทมาวดี ศรีจันดี

63133015904 นายธนากร ถาวงษกลาง

63133015905 นางสาวสรัญญา คําสิงสัย

63133015906 นายอัคควิทย อีคะละ

63133015907 นางสาวภัทรวดี เบ�าสารี

63133015908 นายพีรลักษณ สําราญรื่น

63133015909 นางสาวสาวิตรี สุทธิสาร

63133015910 นางสาวกนกรัตน ไพลาม

63133015911 นายณัฐตพล พรมยาลี

63133015912 นางสาวสุพัตรา ชินวงค

63133015913 นางสาวขวัญพิชชา คําวงษา

63133015914 นางสาววารินทร ยอดเกตุ

63133015915 นายกิตติพัชญ คําทอง

63133015916 นางสาวชินานาง ดัชถุยาวัตร

63133015917 นางสาวณัฐนันท ชัยงาม

63133015918 นางสาววราภรณ ไชยคําม่ิง

63133015919 นางสาวอุไรวรรณ แก<งจําปา

63133015920 นางสาววนิดา พิจารโชติ

63133015921 นางสาวอทิตยา ตุนก
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63133015922 นายสุทธิ พงศ ชาวไทย

63133015923 นางสาวเจนจิรา กลิ้งตา

63133015924 นายธนกร มาละลา

63133015925 นางสาวชนาพร วิเศษอุด

63133015926 นางสาวธัญญาลักษณ กาหลงรัตน

63133015927 นางสาวมยุรา แดงสีดา

63133015928 นางสาวชมพูนุท ลาลู<

63133015929 นางสาวรัตนาพร ภูริศรี

63133015930 นางวรานุช จันทรหอม

63133015931 นางสาวชนิดาภา โคตรมหา

63133015932 นางสาวสุภาวรรณ ยานะสิงห

63133015933 นายเจษฎากร กรทักษ

63133015934 นางสาวลักขณา ทาโสม

63133015935 นางสาวภารดี สดมพฤกษ

63133015936 นายสมหวัง ภูบาลชื่น

63133015937 นายธันยวีร ธรรมมิยะ

63133015938 นางสาวศุภัชญา ทรัพยสม

63133015939 นางสาวศิริกัลยา เตจTะวงศ

63133015940 นางสาวปรีชญา โฮมจุมจัง

63133015941 นางสาวกันตินันท จันทัง

63133015942 นางสาวสุป6ญญา นาเลิง

63133015943 นางสาวธนวรรณ เที่ยงตรง

63133015944 นางสาววันณิสา คันทา

63133015945 นางสาวกิตติยา บุญคํา

63133015946 นางสาวชลิดา จันทานี

63133015947 นางสาวพัชราภรณ สีทัด

63133015948 นายเตชวิทย นิมิตร

63133015949 นางสาวเจนจิรา สัมมานัด

63133015950 นายอภิสิทธ์ิ อ�วนวงษ

หน�า 550 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133015951 นางสาวธนิตา สหะชัย

63133015952 นายเนติพงษ ขอดแก�ว

63133015953 นายวาสนา แนวพิลา

63133015954 นางสาวฐิติชญา วรรณประเก

63133015955 นางสาวบุษกร เพียโถน

63133015956 นางสาวณัฏฐตวัน อินทรสุข

63133015957 นายพิทักษ วิสะสิ

63133015958 นายอดิศักด์ิ สุขล้ําเลิศ

63133015959 นางสาวสุจิตรา จาจ๋ี

63133015960 นางสาวภควดี คงไทย

63133015961 นางสาวศุภรดา พลบุตร

63133015962 นางสาวชลธิชา ก�อนบุญใสย

63133015963 นางสาวสุภาวรรณ พันธัง

63133015964 นายวิทวัส โคตบาล

63133015965 นางสาวหทัยกานต นันทเสน

63133015966 นางสาวเนตรรัตนา บุตรวังหิน

63133015967 นางสาวพรรณิภา โชคชัย

63133015968 นางสาวปรียากรณ แสบงบาล

63133015969 นางสาวมัทนา พัฒนชัย

63133015970 นายฉัตรชัย มูลอุดม

63133015971 นางสาวปAยะรัตน บัวหอม

63133015972 นางสาวทิตติญา สุนาทัย

63133015973 นางสาววรรณศิริ บุทธิจักร

63133015974 นางสาวมัลลิกา เกลี้ยกลาง

63133015975 นางสาวนิภาภรณ แน<นอุดร

63133015976 นางสาวเนตรนภา ศรีโคอุ<น

63133015977 นายชัยณรงค พันธชมภู

63133015978 นางสาววารีรัตน เดชบุญ

63133015979 นางสาวปริยะฉัตร รักษาคุณ
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63133015980 นางสาวสุพัตรา แตกหนองโน

63133015981 นายไพฑูรย คณาศรี

63133015982 นายวีระชัย พาลี

63133015983 นายธีรวุฒิ วิชัย

63133015984 นายอานุภาพ ดรตะโกน

63133015985 นางสาวประเสริฐศรี มะอินทร

63133015986 นางสาวกุลสตรี ศรีสวัสด์ิ

63133015987 นางสาวฐิตา วงษหาญ

63133015988 นางสาวจณิสตา โฮมแพน

63133015989 นางสาวรังสิมา เพ่ิมพูน

63133015990 นางสาวนรินทร ภิญโยดม

63133015991 นางสาวนภัสนันท พิกุลศรี

63133015992 นางสาวพิชามญชุ ทองตัน

63133015993 นางสาววันวิสา อิ้งชัยภูมิ

63133015994 นางสาวจุฑาทิพย สุพรรณทัสน

63133015995 นางสาวจิตรลดา ศรีสมบัติ

63133015996 นางสาวลดามาศ ฮามพิทักษ

63133015997 นางสาวจริญญา คณาจันทร

63133015998 นางสาวไพริน สิริปA

63133015999 นายธวัชชัย สังฆมณี

63133016000 นางสาวศศิธร สาระถี

63133016001 นางสาววฤณภา สุทธิบุตร

63133016002 นางสาวธิดารัตน แสงคุรัง

63133016003 นายจักรพร เทียบแสน

63133016004 นางสาวปวีณธิดา แก�วนิล

63133016005 นายพิทักษ พันเดช

63133016006 นายวันทญานนท หอมสูงเนิน

63133016007 นายวีรศักด์ิ ธิมาชัย

63133016008 นายภควัต จิตจักร
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63133016009 นางสาวอมรรัตน วรโคตร

63133016010 นายธีรวัฒน สลางสิงห

63133016011 นางสาวสุมินตรา ภูเนตร

63133016012 นางสาวพัชรี ล�วนกล�า

63133016013 นางสาวพัชราภรณ บุญเกาะ

63133016014 นางสาวฉัตรชนก ระโยธี

63133016015 นางสาวณัฐนรี นวลชื่น

63133016016 นางสาวพิมญาดา นามราษฎร

63133016017 นางสาวจิตราวิญ ชนินกุล

63133016018 นางสาวศิราวรรณ ผดุงสัตย

63133016019 นางสาวณัชชลิดา สระมูล

63133016020 นางสาวจุฑามาศ ดลประสิทธ์ิ

63133016021 นางสาวสกาวรัตน ดอนวิชิต

63133016022 นายณัฐพงษ อร<ามเรือง

63133016023 นางวรนาฎ เชื้อเขา

63133016024 นางสาวบานเย็น แสงสิมมา

63133016025 นางสาวธิดารัตน ผุยตาดทอง

63133016026 นางพันทิวา จันทรกุล

63133016027 นางสาวจิรสุตา พลเมืองดี

63133016028 นายอภิสิทธ์ิ ศรีบุญราช

63133016029 นายศักด์ิสิทธ์ิ ปรุรัตน

63133016030 นางสาวจินตจุฑา จอมทอง

63133016031 นายธีรพงศ แสงเพชร

63133016032 นางสาวสุภาพร กิจไทย

63133016033 นางสาวนิศารัตน พรมชัย

63133016034 นางกรชนก กลิ่นศรีสุข

63133016035 นางสาวพัชรี ศรีมงคล

63133016036 นางสาวปPใหม< แก<นสา

63133016037 นางสาวพัชราภรณ วันทอง
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63133016038 นางสาวจีระนันท แก<นดู<

63133016039 นางสาวภัคสิตา ตันทอง

63133016040 นางสาวศิรินทรทิพย จักษุมา

63133016041 นายคมสันต คําไล�

63133016042 นายธีรพงศ สังวิบุตร

63133016043 นางสาวสุทธิวรรณ โนนม<วง

63133016044 นายสัญชัย ไม�หวัน

63133016045 นางสาวสุจิตรา ศรีลาวงศ

63133016046 นางสาววนิดา วรรณ ประภา 

63133016047 นางสาวอัมภิกา สัตะโส

63133016048 นายโชคชัย อนุมาตร

63133016049 นายรัตพล สมสาย

63133016050 นางสาวปลิตตา กิมสันติสุข

63133016051 นางสาวประเดือนยา ทาทอง

63133016052 นายสุรศักด์ิ นาทองหล<อ

63133016053 นายภัทรพล พลศรีพิมพ

63133016054 นางสาวนิตยา เจริญผิว

63133016055 นางสาวณัฐกฤตา ชารี

63133016056 นางสาวมณีนภา แสงชมภู

63133016057 นางสาววิรัฐยา บุญอย<O

63133016058 นางสาวขัติยาภรณ ชนะโยธา

63133016059 นางสาวนฤมล จันลุน

63133016060 นายวรพล อุนาศรี

63133016061 นางสาวอติยา ศรีบัว

63133016062 นายณัฐชนนท ติดชัยภูมิ

63133016063 นายวัชรพงศ เคนคําภา

63133016064 นางสาวสุคิดตา สิงโคตร

63133016065 นางสาวสุพิชชา ชัยสังหาญ

63133016066 นางสาวสิริยากร ดุลนีย
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63133016067 นางสาวปAยะนุช อุสวงษ

63133016068 นางสาวอนัญพร เครือเฆ�

63133016069 นางสาวพัชราภรณ พรมสา

63133016070 นางสาวชฎาพร บึงอําพันธ

63133016071 นางสาวสกลสุภา เติมสวัสด์ิ

63133016072 นางสาวอัญจิมา ชื่นช<อ

63133016073 นางสาวอลิสา บุษราคัม

63133016074 นางสาวศิรประภา สมัตถะ

63133016075 นายเฉลิมพงษ สุพิมพ

63133016076 นางสาวพัชรพร บํารุงสําราญ

63133016077 นางสาวพนัสดา พรมดง

63133016078 นางสาวฐิตาภา ราชิวงศ

63133016079 นายแทนพงษ ขลิบทอง

63133016080 นายพิชากร เขียวงามดี

63133016081 นางสาวกันยารัตน พัฒชะนะ

63133016082 นายวรวุฒิ อินลุเพท

63133016083 นางสาวชไมพร แก�วมูลมุข

63133016084 นายจรัส สุระปHอง

63133016085 นางสาวสุกฤตา หาญศรี

63133016086 นางสาวธันยนันท พลทองสถิตย

63133016087 นายปAตกานต สุภาชัยวัฒน

63133016088 นางสาววิษา พงทะวงษ

63133016089 นางสาวศศิธร รูปพรม

63133016090 นางสาวอังคณา เรียนบุตร

63133016091 นางสาวดุสิตา ม่ันคง

63133016092 นางสาวกนกอร ตันติธนากรกุล

63133016093 นางสาววรรณภา แสงป6ดสา

63133016094 นางสาววันวิสาข กุลสีดา

63133016095 นางสาวลลิตพรรณ ทวีชีพ

หน�า 555 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133016096 นางสาวศิริพักตรฑิชา พาโชติสกุล

63133016097 นางสาวพิณเพชร เรื่องลือ

63133016098 นายอนุวัฒน เรียนไธสง

63133016099 นายพัฒนพงษ จันสีชา

63133016100 นางสาวนัตยา ลีภูเขียว

63133016101 นายธนากร จันทรแสง

63133016102 นางสาวปภาอรินทร ประเสริฐสาร

63133016103 นางสาวสุพัตรา คนองมาก

63133016104 นายวิทยา ทิพยพระ

63133016105 นายเจียระไน โนนสังข

63133016106 นางสาวอรทัย ทิพศรีราช

63133016107 นายปฏิพัทธ ตุระซอง

63133016108 นางสาวจุฬาลักษณ พิมพสําราญ

63133016109 นางสาววัชรินทร อาสนะ

63133016110 นางสาวมินตรา ป6ญญา

63133016111 นางสาววไลลักษณ ชานนอก

63133016112 นางสาวปาณิสรา มีโคกกลาง

63133016113 นางสาววิภารัตน บุญปลอด

63133016114 นายคีตะวัฒน มุ<งงาม

63133016115 นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ

63133016116 นายจักรกฤษณ ดอนหอมดี

63133016117 นายวินุชา สีชาเหง�า

63133016118 นางสาวอรอนงค สรรพสมบัติ

63133016119 นางสาววรนิษฐา จิตไธสง

63133016120 นายภานุวิชญ กองกลิ่น

63133016121 นางสาวชนากานต เชื้อสายอิน

63133016122 นางสาวกัญญารัตน สายโรจน

63133016123 นางสาวสุชา สิริจันทรชื่น

63133016124 นางสาวมะลินี คัณทักษ
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63133016125 นายยศภัทร จรัณยานนท

63133016126 นางสาวนงนุช วงคโสภา

63133016127 นายไกรสันต ศรีจันทรไชย

63133016128 นางสาวศศิวิมล เลิศพันธมิตร

63133016129 นางสาวสุดารัตน สร�อยสุด

63133016130 นายเทพ พิทักษ งอสอน

63133016131 นายวิทวัส ศรีเกษ

63133016132 นางสาวรัชนีกร เห็มสมัคร

63133016133 นางสาวณัฏฐนันท ประเสริฐไทย

63133016134 นางสาวศศิกานต ศิริเมือง

63133016135 ว<าที่ ร.ต.หญิงณัฐธิดา พลพันธ

63133016136 นางสาวณัฏฐณิชา พันธชื่น

63133016137 นางสาวพจนา โพธ์ิดา

63133016138 นางสาวกนกวัลย เทียบกว�าง

63133016139 นายนิติOกร แก�วอุดม

63133016140 นางสาวกรรณิการ หันจางสิทธ์ิ

63133016141 นางสาวศุภมิตรา ปAยะนันท

63133016142 นางสาวสุทธิกานต หม่ันเรียน

63133016143 นายกิติพงษ ลาสองชั้น

63133016144 นางสาวศศิพร อรรคนิมาตร

63133016145 นางสาวปาลิตา นิ่มน�อย

63133016146 นายณัฐพงษ ป6กเข

63133016147 นางสาวปรียานุช ดวงเพชรแสง

63133016148 นางสาววรรณวิษา บุตรชารี

63133016149 นางสาวปAยนุช ไชยสิทธ์ิ

63133016150 นางสาววิราพร หมอกไชย

63133016151 นางสาวสุชาวดี นีระพันธ

63133016152 นางสาวสุภาวดี ประทุมมา

63133016153 นางสาวชณัฐดา ปPเจริญ
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63133016154 นางสาวสุนทรียา ศรีพรม

63133016155 นางสาววัชรินทร แก<นสาร

63133016156 นางสาวขวัญข�าว ร<มเย็น

63133016157 นางสาวนิภาวรรณ จันทรลุน

63133016158 นางสาวพรรณิษา คุณละ

63133016159 นายณัฐวัฒน กุดแถลง

63133016160 นายเควิน จิรเศรษฐากูล

63133016161 ส.อ.ศิริวัฒน ปHานตัน

63133016162 นางสาวเฌอริลิณญ วงศสุวรรณ

63133016163 นางเดือนเพ็ญ นาเมืองรักษ

63133016164 นางสาวขวัญกมล พิมพงษ

63133016165 นายประวิทย หานุภาพ

63133016166 นางสาวตรีรักษ ท�าวจันทร

63133016167 นางสาวพรรณนิภา จันมา

63133016168 นางสาวปริญญาพร การถวิล

63133016169 นายสิทธิโชค มาโคตร

63133016170 นางสาวกิตติพร บันดลกุศลศีล

63133016171 นางสาวสรัญญา เมืองชมภู

63133016172 นางสาวสุทธิดา ตระแก�วจิตร

63133016173 นางสาวอารียา ดุจดา

63133016174 นางสาวพรรณทิพย ไชยทิพย

63133016175 นางสาวสิรินาฏ ทองบ<อ

63133016176 นางสาวสุรัตนวดี ใจดี

63133016177 นางสาวฐิติมากานต ภูพันหงษ

63133016178 นางสาวอัญชลี ภูมิพัฒน

63133016179 นางสาวภควรรณ สุ<มมาตย

63133016180 นางสาวเบญญาภา พิมพเสนา

63133016181 นางสาวกัญญารัตน เข่ืองถุ<ง

63133016182 นางสาวถนิศรา ลาน้ําเที่ยง
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63133016183 นางสาวกมลวรรณ สมแสง

63133016184 นางสาวนัทธมน วรรณเขตต

63133016185 นายสุวิทย วินากร

63133016186 นางสาวชนิดา วงศกล�า

63133016187 นางสาวจุฑาพร ทิพชาติ

63133016188 นางสาวณัฐพร ศรีกฤษดารมณ

63133016189 นายณัฐกานต นรินทรรัมย

63133016190 นายอริยธัช แสงลา

63133016191 นางสาวสุดารัตน หอไธยสง

63133016192 นายรัชชานนท กล�าทํา

63133016193 นางสาววิภารัตน ตระกูลพรม

63133016194 นางสาวสายไหม บุญทา

63133016195 นายอิทธิชัย พรมรินทร

63133016196 นางสาวกนกพร มะลิฉิม

63133016197 นางสาวสุจิน สาสอน

63133016198 นายวรวุฒิ ศรีป6ญญา

63133016199 นางสาวปAยฉัตร ปลื้มสุด

63133016200 นางสาวกัญธิญารัตน บุตรคุณ

63133016201 นางสาวอริศรา โคตรชุม

63133016202 นายเจยวัฒน ดีขยัน

63133016203 นางสาวบัณฑิตา ประเสริฐสังข

63133016204 นายณัฐวุฒิ พาหุรักษ

63133016205 นางสาวไพลิน อ�อคํา

63133016206 นางม่ิงขวัญ จันทนะผะลิน

63133016207 นายธนวันต พันนา

63133016208 นางสาวธัญพร ถนอมเงิน

63133016209 นายโชติวรรณ สุริโย

63133016210 นายอลงกรณ สร�อยคําหลา

63133016211 นางสาวสุวรรณรัตน ตุลา
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63133016212 นางสาววิลาสินี สาริกา

63133016213 นางสาวมณฑกานต สว<างดี

63133016214 นายปรีชา ภูมีศรี

63133016215 นางสาวป6ทมาภรณ พฤกษเทเวศ

63133016216 นางสาวชนัญชิดา ลาภบุญเรือง

63133016217 นายสหรัฐ ศรีรุ<งเรือง

63133016218 นางสาวพัชรา คะหาญ

63133016219 นายรุจิร ไชยช<วย

63133016220 นางสาวยศวดี จิรเจษฎา

63133016221 นายณัฐวัฒน กมลสุธีชัย

63133016222 นางสาวลัดดาพร ไชยโคตร

63133016223 นายภัทรพล โชติพงษ

63133016224 นายสุชาญวิชญ สนั่นเอื้อ

63133016225 นางสาวจินตนา กีเกียง

63133016226 นายอานุภาพ ธนะบุตร

63133016227 นางสาวณัฐฐิพร ไทยเมืองพล

63133016228 นางสาวนิภารัตน อ<อนอุบล

63133016229 นางสาวอังษนา กันทาง

63133016230 นายณฐพล เพ็งนอก

63133016231 นางสาวรัตนา ธนสํา

63133016232 นางสาวจันทิมา ทองแม�น

63133016233 นางสาวภัทรวดี โพธ์ิขาว

63133016234 นางสาวกฤษณา อัศวภูมิ

63133016235 นางสาววิภารัตน สมแวง

63133016236 นายเนติพล สมสินธ

63133016237 นางสาวอรพินท บุราคร

63133016238 นางสาวอุษณี ภูไว

63133016239 นายณัฐดนัย ม่ังค่ัง

63133016240 นางสาวพัชรียา วิสัย
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63133016241 นางสาวสุวรรณี เพชรวรากุล

63133016242 นายธนาผล ลากุล

63133016243 นางสาวชัชฏาภรณ สุขจิตต

63133016244 นางสาวรัชนก อ<อนจันทร

63133016245 นางสาวพัชรมัย จารุชัยนิวัฒน

63133016246 นายบูรพา ประทุมชัย

63133016247 นางสาวณัชชา ทาระคํา

63133016248 นางสาวณัฐณิชา เอกวงศา

63133016249 นางศศิมา บัวลง

63133016250 นางสาวภัทรานิษฐ ชาวเชียงตุง

63133016251 นางสาวอุบลรัตน เรืองสมบัติ

63133016252 นายชิดณรงค บุบผาโสภา

63133016253 นายพรชัย ไกลโสม

63133016254 นางสาวยุพาภรณ พรรณรังษี

63133016255 นางอาภรณ ศิริมี

63133016256 นางสาวศุภิสรา หม่ันหินลาด

63133016257 นางสาวนันทพร ชาป6ญญา

63133016258 นางสาวประศมา สุจิมงคล

63133016259 นางสาวสุพัตรา ไพยา

63133016260 นางสาววรรณมณี โหรี

63133016261 นายณัฐกิตต์ิ ศรีราจันทร

63133016262 นางสาวทัศนีย นุตะลัย

63133016263 นายนันทวัฒน หนองสูง

63133016264 นางสาววรัญญา สุขบรม

63133016265 นางสาวรจิตรา นววงศอนันต

63133016266 นางสาวศิริพร ศรชัยป6ญญา

63133016267 นายบริราช เรียงพวา

63133016268 นายศราวุธ บุญครอง

63133016269 นางสาวชญาณี ปราบจะบก
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63133016270 นางสาวเสาวลักษณ ศรีจันทรา

63133016271 นายปAยะวุทธ์ิ แสงไกร

63133016272 นายวรวิทย ศรีสร�อย

63133016273 นายณตฤณธร อุปนันท

63133016274 นายศุภวัฒน สวัสด์ิภักดี

63133016275 นายนนทวัฒน ตากกระโทก

63133016276 นางสาวรัตติยาภรณ สิงสุธรรม

63133016277 นางสาวชาลิสา ดะนัย

63133016278 นางสาวจุฑามาศ พิชิตสุริยา

63133016279 นางสาวสุกัญญา อุทัยแสน

63133016280 นางสาวก่ิงแก�ว อุราสิทธ์ิ

63133016281 นายปพน ชูเอียด

63133016282 นางสาวดารินทร แสงอาจ

63133016283 นางสาวโชติรัตน โยธะชัย

63133016284 นางสาวกรรณิการ มูลวารี

63133016285 นายธนพล ศรีนาค

63133016286 นางสาวสิริกานต ศิริจันทร

63133016287 นายศิริชัย สีสัตย

63133016288 นางสาวสุกัญญา สะท�านอาจ

63133016289 นางสาวอัญมณี ขันชาลี

63133016290 นางสาวปAยาภรณ ปHานภูมิ

63133016291 นายทศพล ภูเงิน

63133016292 นางสาวรังสิยา ผิวเเดง

63133016293 นายณัฐพงษ นาคะพงษ

63133016294 นางสาวเนตรชนก อัคลา

63133016295 นายกัลปMภัฏ จันทชา

63133016296 นางสาวจุฑาทิพย ตะโกสีย

63133016297 นางสาวสุภาพร อุยไขพันธ

63133016298 นางสาวจิดาภา ตอรัมย
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63133016299 นายสุรศักด์ิ ถิตยอําไพ

63133016300 นางสาวศรัณยา ไกรทอง

63133016301 นางสาวบุญฑริกา แสนหนองชาติ

63133016302 นางสาวณัฐริกา บันหันไทยสงค

63133016303 นางสาวนันทวรรณ ภูมิสม

63133016304 นางสาวสิรินภา วิสัชนาม

63133016305 นางสาวอัญชญา นะคะจัด

63133016306 นายบารมี สุขศรีนาค

63133016307 นางสาวสโรชา ครอบครองวงษ

63133016308 นายวันชัย ช<างทองคํา

63133016309 นายศักด์ิดา โสภา

63133016310 นายอติเทพ ภูครองนาค

63133016311 นางสาวจิรภรณ ทิพยประเสริฐ

63133016312 นางสาวจีราภรณ ยงยืน

63133016313 นายสุรเชษฐ ป6ญญารักษสกุล

63133016314 นายณัฐพล เวียงทอง

63133016315 นายธีรนัย สอสมิง

63133016316 นางสาวสุชาดา แสงจันทร

63133016317 นางสาวชมพูนุช ชัยบุตร

63133016318 นางสาวรภัทร วิชัยวงค

63133016319 นายธนวัฒน แสงสุนานนท

63133016320 นายเจษฎา จันทเขตต

63133016321 นางสาวสุภานัน แสงมะณี

63133016322 นายณัฐชนน ศรีเรือง

63133016323 นางสาวศิรินภา สาลาสุตา

63133016324 นายนัธทวัฒน นุรา

63133016325 นายณัฐพล โทสมบูรณ

63133016326 นางสาวบุษญา ชาวสวน

63133016327 นางสาวอัจฉรา เพียรการ
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63133016328 นางสาวกณิกา ตามยุทธ

63133016329 นางสาวธิติมา กอนมนต

63133016330 นายราชันย ภูหวดน�อย

63133016331 นางพิชามญชุ ปราสาร

63133016332 นางสาวณัฐพร พุทธพฤกษ

63133016333 นายกิตติพงค แก�วจิตตะ

63133016334 นางสาวฉัตรสุดา สุ<มมาตย

63133016335 นางสาวสุภาพร สุทธิสาร

63133016336 นางสาววิภาวี สระทอง

63133016337 นางสาวพาขวัญ ต�นโพธ์ิ

63133016338 นางสาวจิตรา พรมโนภาส

63133016339 นางสาวนงคนุช พานโน

63133016340 นางสาวนีรนุช อรัญมาลา

63133016341 นางสาวเบญจมาพร พินิจศิริ

63133016342 นางสาวศศิธร นครไธสง

63133016343 ว<าที่ ร.ต. หญิงประไพพรรณ อึ้งประสูตร

63133016344 นายม่ิงขวัญ มากจีน

63133016345 นางสาวฐิติพร สีน�อยขาว

63133016346 นายฐิติ จังวิวรรธน

63133016347 นางสาวจันทนิภา พรหมทอง

63133016348 นายวุฒิไกร เอิบอุทัย

63133016349 นางสาวจันทรศิลา จันทรอยู<จริง

63133016350 นางสาวพรรณกาญจน โสระสิงห

63133016351 นายนนทปวิธ หีบแก�ว

63133016352 นางสาวอรนิภา อาจนิยม

63133016353 นางสาวพรเลิศ สุภสร

63133016354 นางสาวสุธิตา พรมโยธา

63133016355 นางสาวศุภาพิชญ ทวีกุล

63133016356 นางสาวแววตะวัน สีสุใบ
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63133016357 นายจิตรภานุ เอี้ยงหมี

63133016358 นางสาวจิราภรณ หวานชุม

63133016359 นางสาวปวีณนุช ภู<กัน

63133016360 นางสาวศิริลักษณ สีสมบัติ

63133016361 นายลภน นิตยโรจน

63133016362 นางสาวสุภัทราภรณ บุญมานาง

63133016363 นางสาวกัญญาภัทร จิตราช

63133016364 นายจักรพงษ ประสานศักด์ิ

63133016365 นางสาวเฉลิมศรี โพนโสกเชือก

63133016366 นายศักรินทร เฉวียงหงษ

63133016367 นางสาวอุทุมพร เนื่องพระแก�ว

63133016368 นายพิชญ ภูเขียว

63133016369 นางสาวอัจฉราภรณ แสนทองคํา 

63133016370 นางสาวดารินทร คุรุศาสตรา

63133016371 นายสามารถ ทุมทา

63133016372 นายพิจักษณ เทพไชย

63133016373 นางสาวพาฝ6น พานา

63133016374 นางสาววชิราภรณ บุญธิมา

63133016375 นางสาวถิรดา เชื้อสาวะถี

63133016376 นางสาวนิชาสิริ เนื่องแก�ว

63133016377 นายเฉลิมพล ศรีระมาตร

63133016378 นายธีระพงษ แน<นอุดร

63133016379 นายยศชนินทร กะตารัตน

63133016380 นางสาวสุวนันท สิงหครุธ

63133016381 นางสาวกนกวรรณ เมิกข<วง

63133016382 นายบุญธรรม แก�วเมืองกลาง

63133016383 นายปริญญา คําด�วง

63133016384 นางสาวอรอนงค กุลสุวรรณ

63133016385 นางสาวสุภาวดี พิมจ<อง
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63133016386 นางสาวฉัตราภรณ วงษดวง

63133016387 นางจิรัชยาพร หินโม

63133016388 ว<าที่ ร.ต.ชลธิศ ทูลธรรม

63133016389 นางสาวชไมพร นาทองพูน

63133016390 นางสาวพัชริดา ใจหยุด

63133016391 นางสาวยุวรรดา นาสิงหทอง

63133016392 นางสาวสิริสุดา เชื้ออู<ทรัพย

63133016393 นายอลงกรณ บรรดาศักด์ิ

63133016394 นายเสรี บุญทวี

63133016395 นายชะตาฟHา ผิวงาม

63133016396 นางสาวธิดาวรรณ ขันโอฬาร

63133016397 นางสาวทิพยผกา วิเท<ห

63133016398 นางสาวสราวลี ลิขนะวรคุณ

63133016399 นางสาวผกาพักตร ดีเลิศ

63133016400 นางสาวชุติมา โพธ์ิวงษ

63133016401 นางสาวประภัสสรา จันทวงษ

63133016402 นางสาวมุกจรินทร พนาดร

63133016403 นายเอ็ดสภูมิ ทวีพวก

63133016404 นางสาวธนาภรณ ธนะสูตร

63133016405 นายอรรถโกวิทย กองกะมุด

63133016406 นางสาวฟHาใส พรหมแสนวิเศษ

63133016407 นายป6ทวี ยะคะเนย

63133016408 นางสาวกาญจนา แสนพันธ

63133016409 นายณัฐวุฒิ ทะโนลับ

63133016410 นางสาวอรพรรณ ค<าเอ<น

63133016411 นายไพทูลย พันธสําโรง

63133016412 นางสาววันดี กวินธารา

63133016413 นางสาวศศิพิชญ ฤกษพิมพพงษ

63133016414 นายณัฐพงษ เวียงอินทร
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63133016415 นางสาวบุษยา มาตยนอก

63133016416 นางสาวนภัสสร ศรีสาร

63133016417 นางสาวกมลชนก ชัยบุโฮม

63133016418 นางสาวนิภาพร ขามพะลา

63133016419 นายณฐกร บัวภา

63133016420 นางสาวอารีรัตน คุมสุข

63133016421 นางสาวดลมินทร ยังประยูร

63133016422 นางสาวเพ็ญพักตร บุญสถิต

63133016423 ว<าที่ร�อยตรียศศิริ เภสัตเวช

63133016424 นางจันทรทิพย บุญบัง

63133016425 นางสาวจุฬาลักษณ ไกรวิฑูร

63133016426 นางสาวชญาณนินท โคตุเคน

63133016427 นางสาวสุชาดา โพธิสิงห

63133016428 นางสาวสุพัตรา ตาปราบ

63133016429 นางสาวสิริญนภา วงษสุดโท

63133016430 นางสาวสุพรรณิภา เพียโคตรแก�ว

63133016431 นายกิตติธัช ปลั่งกลาง

63133016432 นางสาวปAยธิดา ศรีอ<อนหล�า

63133016433 นางสาวศศิธร พหลทัพ

63133016434 นางสาวคัทลียา ถํ้าสูงเนิน

63133016435 นายอภิชาติ บุญคง

63133016436 นางสาวจิตรลดา ก�อนแพง

63133016437 นางสาวอังสุดา บุตะกะ

63133016438 นางสาวสุธารทิพย ไสยลาม

63133016439 นายคณาธิป แก�วกงพาน

63133016440 นางสาวอรทัย ศรีคัฒนา

63133016441 นางสาวภัทราภรณ พิมพันธ

63133016442 นางสาวเพ็ญศิริ สารขันธ

63133016443 นายร<มพฤกษ ละมุล
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63133016444 นางสาวจุฑารัตน อุ<มไธสง

63133016445 นางสาวศศิประภา อรัญพูล

63133016446 นางสาวเปรมฤทัย อุ<นเรือน

63133016447 นางสาวปAยนันท กล�าหาญ

63133016448 นางสาวธนัชพร คําผ<าย

63133016449 นางสาวชัญชนก การวิจิตต

63133016450 นายศุภกฤต อํานวยนาจ

63133016451 นายพงษสิทธ์ิ ไกรสีห

63133016452 นางสาววัลลภา พฤฒามาตย

63133016453 นางสาวทิพยธิดา กลิ่นศรีสุข

63133016454 นางสาววัลภา นากลาง

63133016455 นายองอาจ ศิลาศรีคุณ

63133016456 นางสาวศุภากร ทุมวงษ

63133016457 นายธีรวัฒน ฉันวิจิตร

63133016458 นางสาวภศุกันณัฐชา เกตุปรากฏ

63133016459 นายปฏิวัติ งามดี

63133016460 นางสาวจุฑารัตน คุณมะโคตร

63133016461 นายจักรกฤษ วนาใส

63133016462 นางสาวพิศมัย แพงวิเศษ

63133016463 นางสาวตันหยง ภิญโญเทพประทาน

63133016464 นายชัชวาล อ<อนเกษ

63133016465 นายณัฐวุฒิ แน<นอุดร

63133016466 นางสาวรุ<งนภา บุญสวน

63133016467 นางสาวอณิฐา ธัญญารักษ

63133016468 นางสาวนีรชาธรณ พานิชโพธ์ิ

63133016469 นางสาวอาริยา มนตรี

63133016470 นางสาวป6ทมาพร บรรทุมพร

63133016471 นายณัฐพงศ ระทะนาม

63133016472 นางสาวกัลยา สุทธิบาก
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63133016473 นางสาวสุพัตรา ฐิติเจริญศักด์ิ

63133016474 นางสาวณภัทร สุขสกุล

63133016475 นางสาวสมลวรรณ โพธ์ิตะศรี

63133016476 นางสาวณภัทร เพ็งศุข

63133016477 นางสาวชุติภรณ ป6กษี

63133016478 นางสาวฉัตรสุดา โตนวุธ

63133016479 นายเจริญศักด์ิ บัวระบัติ

63133016480 นางสาวจุฑาทิพย ใจกล�า

63133016481 นางสาวศลิตา วรสินธุ

63133016482 นางสาวอรุณี ภูถมดี

63133016483 นางสาวธมลธร ไชยกูล

63133016484 นางสาววรรณภา พิมพบุญมา

63133016485 นางสาวเกศฎาภรณ คําชา

63133016486 นางสาวมนตดารา อุดมนาค

63133016487 นายฉัตรชัย คําเพ็ชรดี

63133016488 นางสาวปฏิมาพร จันทรสมบัติ

63133016489 นางสาวสุธาทิพย เลิศสหพันธ

63133016490 นางสาวแทมมริน พรหมศร

63133016491 นางสาวสุวลี พันปP

63133016492 นางสาวสุภาณี มีมาก

63133016493 นางสาวนุชราภรณ ยงชัย

63133016494 นางสาวดารารัตน วงษดวง

63133016495 นายไพฑูรย มาตรเลียง

63133016496 นางสาวธัญญพร งามดี

63133016497 นางสาวเบญจมาศ เครือเค�

63133016498 นายวัฒนา แก�วคําฝา

63133016499 นางสาววรรณิภา พรหมหาราช

63133016500 นางสาวฐานิตา อู<เจริญ

63133016501 นางสาวจิรยา กุดนอก

หน�า 569 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133016502 นายกิตติ แสนสร�อย

63133016503 นางสาวผกามาศ ธนะปาน

63133016504 นางสาวจิราพร จิตไทย

63133016505 นางสาวศศินา ลาจันทึก

63133016506 นางสาวกานตหทัย เข็มทอง

63133016507 นางสาวอาทิตยา บุดดีด�วง

63133016508 นายเจษฎา ฝูงหอม

63133016509 นางสาวสุทธญาณ ถือสิกขา

63133016510 นางสาวโชติกา จักรนารายณ

63133016511 นางสาววิไลวรรณ พนารักษ

63133016512 นางสาววรัญญา แพไธสงค

63133016513 นายย่ิงยงค จงสมชัย

63133016514 นางสาวภาณุมาส วัดอ<อน

63133016515 นางสาวทรงศรี อะเวลา

63133016516 นางสาวมนสิชา สุนประสพ

63133016517 นายเชื้อชาติ ชัยวงศ

63133016518 นายขจรศักด์ิ อัตไพบูลย

63133016519 นางสาวนรมน คําบอน

63133016520 นางสาวเพียงเพ็ญ รัสมีจันทร

63133016521 นายอติกรณ เลิศศักด์ิวิมาน

63133016522 นางสาวอรอนงค เกิดศักด์ิ ณ แวงน�อย

63133016523 นางสาวธัญญาศิริ บัวจันทร

63133016524 นางสาวพิมาภรณ แก�วศรีหาวงษ

63133016525 นายธวัชชัย สิงหบุตร

63133016526 นายปริญญา ยานะ

63133016527 นางสาวสรารัตน แก�วประเสริฐ

63133016528 นายวัชระ สายสิงห

63133016529 นางสาวนฤมล แซ<เต̂ง

63133016530 นายปริญญ รอดระหงษ
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63133016531 นายพันธวิศ กิตติสุวรรณ

63133016532 นางสาววรรณภา วิชาศรี

63133016533 นายชวลิต ลิ้มปรีดีชัย

63133016534 นางสาวสกุลแก�ว เบ�าดี

63133016535 นางสาวผกามาศ เหล<าโพธ์ิศรี

63133016536 นายครุภัทร ภูมิพัฒน

63133016537 นางสาวธัญนาฏ สมรฤทธ์ิ

63133016538 นางสาวกนกพร ทองทา

63133016539 นางสาววิภาดา สุทธิอํานวยกูล

63133016540 นางสาวนิสารัตน ทิมา

63133016541 นางสาวพนิดา ทิพเหลือง

63133016542 นายเกียรติศักด์ิ ผาใต�

63133016543 นางสาวศรัณยา ชาญประเสริฐ

63133016544 นางสาวศิรินญา คํากันยา

63133016545 นางสาววรรณนิภา ฤาษี

63133016546 นางสาวกนกวรรณ นามเกษ

63133016547 นางสาวเบญจวรรณ ทุมพิลา

63133016548 นายกิติภูมิ ใจอักษร

63133016549 นายณัฐถกฤตย พัฒนสระคู

63133016550 นายชยานOันต ตาละบูรณ

63133016551 นางสาวศิรินภา สีลาโล�

63133016552 นางสาวรัตนาภรณ ใจตรง

63133016553 นางสาวกิตต์ิธัญญา พูลสวัสด์ิ

63133016554 นายคมศักด์ิ ธราวุธ

63133016555 นางสาวอมรรัตน โคตพงค

63133016556 นางสาวชูขวัญ บุญครอง

63133016557 นางสาวสุรพร ฆารฤทธ์ิ

63133016558 นายอรรถพล อุดมทรัพย

63133016559 นางสาวสุกัญญา พลเย่ียม
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63133016560 นางสาวพิมานมาศ วีรเสนีย

63133016561 นางสาวสุมาลินี รูปเหมาะ

63133016562 นางสาวกัญญาณัฐ สมหวัง

63133016563 นางสาวธิดารัตน ยอดอาจ

63133016564 นางสาวณัชชา บุญสอน

63133016565 นางสาวณิชนันทน ชมภูวงศ

63133016566 นางสาวณัฐนพิน มุ<งหมาย

63133016567 นางสาวฉัตรตรี เนื่องคันธีร

63133016568 นายชารีวัฒน ถวิลวงษ

63133016569 นายอุทัย จันทพันธ

63133016570 นายธันวา สนั่นเอื้อ

63133016571 นายสหรัฐ ศิริเมล

63133016572 นางสาวป6ญจรัศม ณัฏฐิศาชคเดช

63133016573 นายคณาธิป ใจศิริ

63133016574 นางสาวกนกพร แสงมนตรี

63133016575 นางสาวณัฏฐา ลินลา

63133016576 นายศาศวัต มณีโชติ

63133016577 นางสาวณัฐวรรณ ตันเจียง

63133016578 นางสาวธารารัตน แสงมะณี

63133016579 นางสาวมณีวรรณ ป6ญญาดี

63133016580 นายรัฐภูมิ ธนีเพียร

63133016581 นางสาวสุพิชญา ชอบค�า

63133016582 นางสาวปฐมฬาวรรณ สายขุน

63133016583 นายยศวัจน ธิติเมธีพงศ

63133016584 นางสาวหัทยา ภูอังคะ

63133016585 นายรพีพัฒน จันประทักษ

63133016586 นางสาวจุฬาลักษ บัวใหญ<รักษา

63133016587 นางสาวป6ทมวรรณ นิทิพย

63133016588 นางสาวน้ําฝน ภูพานแดง
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63133016589 นายบดินทร ชาญกว�าง

63133016590 นางสาวนิชนันท โยธา

63133016591 นางสาวพรพิมล ดวงผุยทอง

63133016592 นายปAโยรส ชาญวิรัตน

63133016593 นายกิตติคุณ ปAYนสุวรรณ

63133016594 นางสาวจันทรนภา ชาน�อย

63133016595 นายทวีศักด์ิ ชูทองคํา

63133016596 นางสาวนวพร โชติจําลอง

63133016597 นางสาวผกามาศ ลําใย

63133016598 นายเชิดพงษ บุตรชาดี

63133016599 นางสาวภนิตา สมิตานนท

63133016600 นางสาวอาทิตยา ชาวทะเล

63133016601 นางสาวลลิดา กิติมังกร

63133016602 นางสาวเบญจญาภา สงตลาด

63133016603 นางสาวอรดา ภูพันนา

63133016604 นางสาวกนกวรรณ จันพรหม

63133016605 นางสาวนันทนภัส โพนไพรสันต

63133016606 นางสาวประภาพรรณ เฮงตระกูล

63133016607 นางสาวศศิธร สุหรา

63133016608 นายนันทศักด์ิ อารมสวะ

63133016609 นางสาวธนัญชนก พุทธสอน

63133016610 นางสาวชลธิชา ชินนะ

63133016611 นางสาวพิมพลภัส โปสยะบุตร

63133016612 นางสาวจิราพร ธิบดี

63133016613 นายวุฒิชัย สว<างแสง

63133016614 นางสาวสลิตา ลี้รัตนศิริ

63133016615 นายลิขิต ภักดีพันธุ

63133016616 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองอ�ม

63133016617 นางสาวปAยะดา จันตะโย
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63133016618 นางสาวฉัตรสุดา กิรวาที

63133016619 นางสาวรัตนา แก�วกัลยา

63133016620 นางสาวมินตรา แซ<ซ้ิม

63133016621 นางสาวจิราภรณ ถ่ินโสภา

63133016622 นายนิพัฒน ทัศมี

63133016623 นางสาวกาญจนา แสงเนตร

63133016624 นายทศพล บัวลอย

63133016625 นางสาวกนกวรรณ สระรัมย

63133016626 นายคมกริช มืดอินทรฺ

63133016627 นายวัชรพงศ อัครป6ญญาพาณิชย

63133016628 นายอดิศร บุญตา

63133016629 นางสาวอริศรา สมบัติคีรีไพบูลย

63133016630 นางสาวชไมพร อัตภูมิ

63133016631 นางสาววิไลลักษณ ภะวะ

63133016632 นางสาวสุภัชชา กุลมอญ

63133016633 นางสาวธัญนิตย ทาสีภู

63133016634 นางสาวธัญวรัตม ช<างสอน

63133016635 นางสาวณิชนันทน มณีกันตา

63133016636 นางสาวบรรชุณา อาษานอก

63133016637 นางสาวจีรวรรณ นาชัยยา

63133016638 นางสาวสุนิสา รุ<งเรือง

63133016639 นางสาวศุภลักษณ ชัยพระอินทร

63133016640 นางสาวนรมน ดุรงคดํารงชัย

63133016641 นางสาวจิรารัตน ไร<สูงเนิน

63133016642 นายธงชัย ลมมูลตรี

63133016643 นางสาวรัชดาภรณ ต<อชีวัน

63133016644 นางสาวป6ทมวรรณ สิทธิวงษ

63133016645 นางสาวจารุวรรณ พรหมสวัสด์ิ

63133016646 นายวีระชัย วงศาไฮ
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63133016647 นางสาวธิดาพร ลครพล

63133016648 นายแก<นจันทร หวังสันติพร

63133016649 นางสาวสุวรรณี ศรีผิวสิ่ว

63133016650 นางสาวแพรวพรรณ บัณฑิตวงษ

63133016651 นางสาววาสนา หลานวงศ

63133016652 นางสาวกัญญาณัฐ โยติภัย

63133016653 นางสาวฐิติมา ภูหนองโอง

63133016654 นางสาวสุดารัตน รัตนจันทร

63133016655 นายธนิภัทร โพธ์ิสุ<ม

63133016656 นางสาวฉัตรวดี เหล<าสมบัติ

63133016657 นางสาวภาวินี ภูถอดใจ

63133016658 นางสาวเจนจิรา นาทันคิด

63133016659 นางสาวณัฐชนันท แสงไทย

63133016660 นางสาวชนานันท ลีเขาสูง

63133016661 นายอัษฎาวุธ พินรัตน

63133016662 นางสาวศศินา บุตรวิเศษ

63133016663 นางสาวป6ณฑารีย สวนงาม

63133016664 นางสาววันเพ็ญ สังขทอง

63133016665 นายวีรพงศ สง<าลี

63133016666 นางสาวธนาภรณ วงษคําคูณ

63133016667 นายพงศพนัส หารภูมิ

63133016668 นางสาวสุจิตตรา วงษา

63133016669 นางหทัยภรณ เลไทย

63133016670 นายอดิศักด์ิ บุระสิงหO

63133016671 นางสาวบุษยมาศ ศรีบุญเรือง

63133016672 นางสาวรชณีภร ตันนาดี

63133016673 นายวรากร โคสอน

63133016674 นางสาวบัณฑิภา ผาคํา

63133016675 นางสาวจิรนันท หินวิเศษ
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63133016676 นางสาวณัฐวรรณ วารีพัฒน

63133016677 นางสาวกนกพร โพนทอง

63133016678 นางสาวพิชญาพร ฉายรัศมี

63133016679 นางสาวรัชนีกร ไชยโชติ

63133016680 นางสาวรุ<งรัตน บุญสร�าง

63133016681 นางสาวสลิลทิพย อินธิมาศ

63133016682 นายอรรถพล ปHอมมณี

63133016683 นางสาวสิรินทิพย รูปสูง

63133016684 นายอรรถวุฒิ แสงมูล

63133016685 นางสาวป6ญญาพร พันทองคํา

63133016686 นางสาวปAยนันท แสนสีจันทร

63133016687 นางสาววิมลรัตน พรมหนองอ�อ

63133016688 นางสาวธัญญา พรมทอง

63133016689 นางสาวเบญจวรรณ ภูปรื้ม

63133016690 นายวงศกร ภิรมยไกรภักด์ิ

63133016691 นางสาวอรวรรณ ใบเข็ม

63133016692 นายธนวัฒน ทองแผ<น

63133016693 นางสาวอรพรรณ โหวดหอม

63133016694 นางสาวศรารัตน ภูระอินทร

63133016695 นางสาวเจนจิรา อรุณถิน

63133016696 นางสาววราพร พรหมพินิจ

63133016697 นายสุทิน พลศิริ

63133016698 นายกฤษณชัย บุญพรหม

63133016699 นางสาวนัชชา พานิชศิริ

63133016700 นางสาวสุมาลี ห�ามไทสงค

63133016701 นางสาวปานทิพย กองคํา

63133016702 นางสาววิภาพร บุพศิริ

63133016703 นางสาวดาว นวลกระสังข

63133016704 นางสาวจิรัฐติกานต พรประสิทธ์ิ
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63133016705 นายชญานนท อํามะเหียะ

63133016706 นายพัฒน บุญแสนแผน

63133016707 นายธีระศักด์ิ ลาโพ

63133016708 นางสาวเฉลิมมาศ ป6ตพี

63133016709 นางสาวอวภาส สุภักดี

63133016710 นางสาวอภิชญา โคสาดี

63133016711 นางสาวชญาดา ศรีป6ญญา

63133016712 นางสาวมธุรส จันทรสีหา

63133016713 นางสาวนภาพร โพธ์ิขาว

63133016714 นายอัษฎาวุธ โสแสนน�อย

63133016715 นายปฏิมากร งาสีแดง

63133016716 นางสาวอุทุมพร วรยศบุลากร

63133016717 นางสาวนรินภรณ น�อยเล็ก

63133016718 นายสุริยา ปุริทําเม

63133016719 นางสาวอรุโณชา ป6ญจะรักษ

63133016720 นายนภัทร จงใจภักด์ิ

63133016721 นางสาวอภิษฎา บุญญาจันทร

63133016722 นางสาววาสนา ภูฉายา

63133016723 นางสาวชนกานต ปาสาบุตร

63133016724 นายอนุวัฒน แดงคํา

63133016725 นางสาวกนกนิษก โสธรรมมงคล

63133016726 นายศุภากร พิมพแพง

63133016727 นางสาวณัฏฐธิดา เบญมาตย

63133016728 นางสาวสุพัตรา ดิษเจริญ

63133016729 นางสาวสีลตา สัณฑมาศ

63133016730 นางสาวเยาวนาถ สิงหสถิตย

63133016731 นางสาวสุภาภรณ อุทโท

63133016732 นางสาวอรอุมา ชัยชมภู

63133016733 นางสาววราภรณ สุนทรภักด์ิ
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63133016734 นายพุทธิพงศ โกษาแสง

63133016735 นางสาวจุฑาภรณ มณีก�อน

63133016736 นางสาวสุพัตรา ปAนตานา

63133016737 นางสาวขวัญฤดี วันเฮียง

63133016738 นางสาวชมพูนุช บุญตาสุทธิ

63133016739 นางสาวนาฎนลิน ภูลสวัสด์ิ

63133016740 นางสาวกนกพิชญ พูนภักดี

63133016741 นางสาวเพชรไพลิน เวียงสิมมา

63133016742 ส.อ.ภูมิ ใจมีชัย

63133016743 นายกฤตนันท วงศรัตนชีวิน

63133016744 นางสาวฉันทชนก โสภาจิตร

63133016745 นางสาวนงลักษณ เข็มศิริ

63133016746 นางสาวสุปรีญา วารีศรี

63133016747 นางสาวอภิรดา วชิรกุลฑล

63133016748 นางสาวสุภาพร ศรีสงคราม

63133016749 นางสาวจุฬาลักษณ ฉลอมพงษ

63133016750 นางสาวนารีนาถ จันทรแก�ว

63133016751 นางสาวลัดดาวัลย หนูสี

63133016752 นายทนงศักด์ิ ชาเครือ

63133016753 นางสาวจงกลนี รักษมณี

63133016754 นายเจตนิพิฐ การุณรักษ

63133016755 นายทรงฤทธ์ิ ช<วยเมือง

63133016756 นางสาวชยาลักษณ ไสยาสน

63133016757 ว<าที่ ร.ต.หญิงรัชนีวรรณ ไชยโชค

63133016758 นางสาวอาทิตพร ไชยโกษี

63133016759 นายพงศกร แซ<ต้ัง

63133016760 นางสาวบุษกร ผลเจริญ

63133016761 นายพงษธวัช อาจเดช

63133016762 นางสาวหัตถศญา นาแฉล�ม
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63133016763 นายทัศนพงษ ศรีธรรมมา

63133016764 นายอดิศร เครือผักป6ง

63133016765 นายณัฐสันต ดิสโร

63133016766 นางสุทธิกานต พงษวานิช

63133016767 นายไกรสร สุริยนต

63133016768 นางสาวรัตนา แดนนารัตน

63133016769 นางสาวกัญญาวีร แย�มโกสุมภ

63133016770 นางสาวสุธิดา จันแก�ว

63133016771 นางสาววรรณิศา เผ<าพันธ

63133016772 นางสาวพลอยไพริน พลนอก

63133016773 นางสาวอนุธิดา ต<อสกุล

63133016774 นางสาวอรอนงค จันทรงาม

63133016775 นางสาวศันศนีย ไทยภักดี

63133016776 นางสาวพิษณสุดา ภูลวรรณ

63133016777 นางสาวสุพรรณี บุญสาลี

63133016778 นายนิวัฒน สุขชัย

63133016779 นางสาวกมลวรรณ สุดประเสริฐ

63133016780 นางสาวภัทราวดี สีหะวงค

63133016781 นายตรีภพ จันทจร

63133016782 นายวัชรเกียรติ ฉายถวิล

63133016783 นางสาวนุชรีย แกมนิรัตน

63133016784 นางสาวหนึ่งฤทัย บุตรดีวงษ

63133016785 นางสาวอภิญญา ก�อมอ<อน

63133016786 นายเกียรติศักด์ิ แพงพงษมา

63133016787 นายวิษณุ มะลานวล

63133016788 นายธีรยุทธ วงษแวง

63133016789 นางสาวชนิดา เทศน�อย

63133016790 นางสาวพรทิพา ชมพูทิพย

63133016791 นางสาวสุภัสรา สีสาโหล<น

หน�า 579 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133016792 นางสาวสิริรัตน ผองผาย

63133016793 นายพชร แสนคําวงษ

63133016794 นางสาวลักษณา ทิพยโสดา

63133016795 นายชัยรัตน สายบุญต้ัง

63133016796 นางสาวศิรภัสสร ดวงหอม

63133016797 นางสาวจินหจุฑา บุตรลี

63133016798 นางสาวพัชรินทร อันชื่น

63133016799 นายสรรัตน กลั่นโคกสูง

63133016800 นางสาวชลันดา ประทุมตรี

63133016801 นางสาววิไลวรรณ เสนาทัศน

63133016802 นางสาวสุธินี คําชํานาญ

63133016803 นางสาวธิดารัตน จงสวัสด์ิ

63133016804 นางสาวภาวิณี หล�าสรวย

63133016805 นางสาวศรัญยา ปAYนทอง

63133016806 นายอภิชัชชัย ละทัยนิล

63133016807 นางสาวนรมน ปลั่งกลาง

63133016808 นางสาวอุบลวรรณ ทองเทือะ

63133016809 นายสุทธิเกียรติ คําบุดดี

63133016810 นางกิตติยาภรณ คลคิด

63133016811 นางสาวนุสรา มณีจักษ

63133016812 นายภาวัต ขวัญสง

63133016813 นางสาวศิวพร อุพลเถียร

63133016814 นางสาวนนทิยา ศรีกุลคร

63133016815 นางสาวจินตหรา เถาวกระโทก

63133016816 นายจีรวัฒน วัฒนา

63133016817 นายพรรษวุฒิ นาบุตรบุญ

63133016818 นางสาวจิราภรณ แสงภา

63133016819 นางสาวเบญจวรรณ ภู<จินดา

63133016820 นางสาวเบญจภรณ บุญตา
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63133016821 นางสาวพฤกษชาติ ขุนไชย

63133016822 นางสาวสโรชา ทระทึก

63133016823 นางสาววิภาวรรณ จันทรหนองสรวง

63133016824 นางสาวรัตนาพร ทรัพยกุล

63133016825 นางสาวอรนุช วันโน

63133016826 นายสุทธิรักษ ไชยโคตร

63133016827 นายวิเศษ กุดรัง

63133016828 นายชาตินิรันดร ปทุมเพ็ชร

63133016829 นางสาวมยุรี บุญศรี

63133016830 นางสาววชิราภรณ เงียบก่ิง

63133016831 นางสาวนพัสรา สีหราช

63133016832 นายศุกรภชัย อินอ่ํา

63133016833 นางสาวศศิธร โคตรสิงห

63133016834 นางสาวกาญจนาพร มาตรหนองแวง

63133016835 นางสาวรัตตินันท อัครวัฒนวรกุล

63133016836 นางสาวกมล เพาะชม

63133016837 นายสิริโชติ เทศสาย

63133016838 จ<าเอกวัลลภ สมจร

63133016839 นางสาวอรวรรณ มุ<งลา

63133016840 นางสาวกรวรรณ วินทะไชย

63133016841 นางสาวเอื้อมพร มาระวัง

63133016842 นางสาวเจนจิรา มานะดี

63133016843 นางสาวธนัชพร สีลา

63133016844 นายทวีทรัพย พิมพวิชัย

63133016845 นางสาวรุจิรา แต�มครบุรี

63133016846 นายอลงกร มุ<งลา

63133016847 นายศราวุฒ สีมาตา

63133016848 นางสาวพิมพลภัทร พลหินกอง

63133016849 นางสาวณัฐพร ตันนารัตน

หน�า 581 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133016850 นายประจวบ ผ<องสีงาม

63133016851 นายปAติพงษ ช<วงวงษหล�า

63133016852 นางสาววรัชยา วงศศรีงาม

63133016853 นายสําเร็จ ชาทองยศ

63133016854 นางสาวรุ<งมณี ขวัญสิทธ์ิ

63133016855 นางสาวจุฑาทิพย เทียบสม

63133016856 นางสาวพัทธนันท กิตติบวรอนันต

63133016857 นางสาวชญานี อันทรินทร

63133016858 นางสาวน้ําฝน เพชรภูเชียว

63133016859 นายเจษฎา ค<ายชัยภูมิ

63133016860 นายวชิระ อินหล<ม

63133016861 นายศักด์ิปรีชา ทาเธาว

63133016862 นางสมปอง ปHองจันดา

63133016863 นางสาวพรรณทิวา พุสดีดอน

63133016864 นางสาวภัควฬิกา โรงสะอาด

63133016865 นายวสันต กาศรี

63133016866 นางสาวบุษบา นิลโอโล

63133016867 นางสาวอรวี บุญตน

63133016868 นางสาวนฤมล สิทโท

63133016869 นางสาววรัญญา แทนไธสง

63133016870 นางสาววิจิตราภรณ สอนทะเดช

63133016871 นางสาวเวณุกา เบ�าบัวเงิน

63133016872 นายสุรชาติ ชัยกิจสุนทร

63133016873 นางสาวอริษา นุ<นนาแซง

63133016874 นางสาวสุวรรณา บุญตา

63133016875 นางสาวผุสดี หัวใจเพชร

63133016876 นางสาวนภัส ประนัดดา

63133016877 นางสาวน<านนภา พันธุเสือ

63133016878 นางสาวจิราพัชร สารเนตร
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63133016879 นางสาวนุจรินทร เจริญศรี

63133016880 นายณัฐวุฒิ สอนพรมราช

63133016881 นายวศิน คําป6ญโญ

63133016882 นายจิรายุ สุวรรณชัยรบ

63133016883 นางสาวชิดชนก ประทุมวัน

63133016884 นางสาวเจนจิรา สีชะวันนา

63133016885 นางสาวสุพิชญนันทน แสงโทโพธ์ิ

63133016886 นางสาวจามิกา พลตุ

63133016887 นางสาวกานตสินี ชุ<มเรืองศรี

63133016888 นายมนตรี สุดเฉลียว

63133016889 นางสาวเมยณิศา ศิริธรณชยะกุล

63133016890 นางสาวปทิตตา กํ่าจันทึก

63133016891 นางสาวนิรมล วุฒิพันธ

63133016892 นางสาวธิดารัตน ผาลา

63133016893 นางสาวจีรพรรณ พลศรี

63133016894 นางสาวสุรีรัตน พิมพสวัสด์ิ

63133016895 นายเพชรสายฟHา พงษพาณิชย

63133016896 ว<าที่ร�อยตรีหญิงวงคจันทร อาทิตยต้ัง

63133016897 นางสาวอนงคนาถ จําปาหอม

63133016898 นางสาววรพนิต บรรดาศักด์ิ

63133016899 นายนราธรณ มหาโคตร

63133016900 นางสาวอิงอร ป6ญญาวงศ

63133016901 นายณัฐวัตร ทองมา

63133016902 นางสาวดวงกมล แพทยไชโย

63133016903 นายลัญจกร วงภูธรณ

63133016904 นางสาวธิติยา ศิริรักษ

63133016905 นายธีระวัฒน ตระการจันทร

63133016906 นางสาวณัฐยา วงศวิเศษ

63133016907 นางสาวสิริขวัญ แปHนพ<วง
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63133016908 นางสาวพรทิพย ไทยอ<อน

63133016909 นางสาวศิริลักษณ โสนรินทร

63133016910 นางสาวกาญจนา เลิศนา

63133016911 นายณัฐพงศ คชเข่ือน

63133016912 นางสาวณัฐธิดา เวชไสย

63133016913 นางสาวอโนมา ไชยพรหม

63133016914 นางสาวศิริพร ภูพานไร<

63133016915 นางสาวย่ิงลักษณ สอนภิรมย

63133016916 นางสาวกรรณิการ เบ็ญจวนิช

63133016917 นางสาวกนกวรรณ บรรพต

63133016918 นายอนุชิต แจ<มจันทร

63133016919 นางสาวขนิษฐา แก�วบุญตา

63133016920 นางสาวสุทธิดา โสแสนน�อย

63133016921 นางสาวธัญญารัตน บุญเย็น

63133016922 นายนันทวัฒน ตาดี

63133016923 นายกิตตินันท สมภา

63133016924 นางสาวทัศนธิญา มลาชู

63133016925 นายชาญณรงค รูปสม

63133016926 นางสาวพิสมัย สาวิศัย

63133016927 นางสาวศศิมาภรณ บุญชะโด

63133016928 นางสาวศิรินภา พรมปHอ

63133016929 นายดุสิต แพงไธสง

63133016930 นางสาวธมลวรรณ ยืนวงค

63133016931 นางสาวศศิธร ภูเผ<น

63133016932 นางสาวทัศนียา ติดมา

63133016933 นางสาวจินตนา เบ�าสุภี

63133016934 นายวัฒนา ทัดวงค

63133016935 นางสาวกนกพร คะณะโท

63133016936 นายธนพร คําภิรมย
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63133016937 นางสาวอรอนงค นามทอง

63133016938 นางสาวสุทธินันท ทวีพวก

63133016939 นายฤทธิเกียรติ บุตรดีสุวรรณ

63133016940 นายไวทยา ภูตีนผา

63133016941 นางสาวชนิกานต ผดุงกิจ

63133016942 นางสาวสุพัตรา นาสมวงษ

63133016943 นางสาวอัญชนา นาวงคกัน

63133016944 นางสาวภัทราพร ศรีทอง

63133016945 นางสาวกุสุมา นาคทองอินทร

63133016946 นางสาวกมลรัตน ชูรัตน

63133016947 นางสาวปวีณา อุตพัฒน

63133016948 นางสาวญาณิศา ชาชิโย

63133016949 นางสาวจินตหรา ภูพุทธา

63133016950 นางสาวศศิมา นองสุข

63133016951 นางสาวศุภวัทน ใสย่ิง

63133016952 นางพัทธมน โรจนธรรมรักษ

63133016953 นายพรหมมา พรมโนนศรี

63133016954 นายกิติกร พิมพโยยาง

63133016955 นางสาวธัญญาภรณ นุรินรัมย

63133016956 นางชุติมา วิลาพันธ

63133016957 นางสาวสาวิตรี นามศรี

63133016958 นางสาวแพรวา เทียนทอง

63133016959 นางสาวปณิตา ประทิบอาราม

63133016960 นายชนินทร ศริ

63133016961 นายวีระ วุฒิ คีรินทร

63133016962 นางสาวกนกภรณ เรียงสุญ

63133016963 นางสาวศุภากร ไคร�นุ<น

63133016964 นางสาวณัฐรินทร ธนิตกิตติวิทย

63133016965 นางสาวปAยฉัตร วัฒนวิไลกุล
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63133016966 นางสาวนิตยา ตรียันต

63133016967 นายปฏิพัทร กุลดา

63133016968 นายกฤตยชญ พุทธลา

63133016969 นายสหพัฒน ทรงจันทึก

63133016970 ว<าที่ ร.ต.อาทิตย สาระวัน

63133016971 นางสาวนฤมล กงนะ

63133016972 นายนิธิพงษ ทาทอง

63133016973 นางสาวประภัสสร มลีรัตน

63133016974 นางสาวฉัตรติพร ไกยแสน

63133016975 นางสาวจารุวัลย จันทราช

63133016976 นายปริญญา แสงป6ญหา

63133016977 นางสาวกมลกานต ดงสิงห

63133016978 นางสาวแอนนา ชิน ภักดี 

63133016979 นางสาวนิตยา ถมโพธ์ิ

63133016980 นางสาวสุจิตรา โพธ์ิศรี

63133016981 นางสาวประภาคสิริ อันพิมพ

63133016982 นางสาวปAรวดี เถาทิพย

63133016983 นางสาวกมลรัตน กฤษสนั่น

63133016984 นางสาวธัญชนก เชื้อกุล

63133016985 นางสาวณฐมนชญ อุบลสาร

63133016986 นางสาวอังคณา แก�วสวัสด์ิ

63133016987 นายธนพล เย็นสวัสด์ิ

63133016988 นายวีรภัทร อะสุชีวะ

63133016989 นางสาวธัญญาภรณ ไทยอ<อน

63133016990 นางสาวพลอยไพลิน พ<อพิลา

63133016991 นางสาวหนึ่งฤทัย นิยะมะ

63133016992 นายยุทธการณ กองอ�น

63133016993 นางสาวนิสรา เหง<าศรี

63133016994 นายนัฐพงษ ทองโคตร
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63133016995 นางสาวอภิญญา วรวงค

63133016996 นางสาวนาฏอนงค พจนจําเนียร

63133016997 นางสาวกรรณิการ สรรพสมบัติ

63133016998 นางสาววรรณรวี ศรีอัดชา

63133016999 นางสาวศศิญาภรณ ปAติมล

63133017000 นางสาวปรียากานต มลิกรอง

63133017001 นายอนุวัฒน อภิโชติธนกุล

63133017002 นางสาวปรียาภรณ วันอุทัยศิริ

63133017003 นายณภัทรพล เจนพาณิชยชีพ

63133017004 นางสาวประภาวดี วรุณศรี

63133017005 นางสาววาสนา นากืก

63133017006 นายภาคภูมิ ขามพิทักษ

63133017007 นางสาวอุมาพร คําหวาน

63133017008 นายพิสิษฐ ทาแก�วน�อย

63133017009 นายธนายุทธ เรียนไทสง

63133017010 นางสาววชิราภรณ ลูกอินทร

63133017011 นางสาววิไลพร สวยวัน

63133017012 นางสาวสรัญรัตน อนันเต<า

63133017013 นางสาวมัลลิกา ดรพิลา

63133017014 นางสาวจารุวรรณ เหล<าธง

63133017015 นางสาวชลธิชา รุ<งโรจนวาณิช

63133017016 นางสาวภคพร เรืองวงศวิทยา

63133017017 นางสาวรังสิมา พิมมะหา

63133017018 นางสาวกาญจนา มีหลง

63133017019 นางสาวณัชชา ไชยพร

63133017020 นางสาวสุวรรณา ขวัญกลาง

63133017021 นางสาวศรัญญา ศรีสว<าง

63133017022 นางสาวจิราพร รัฐวร

63133017023 นายอุกฤษฎ โยธะการี
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63133017024 นางสาววาริณี ดอกจันทร

63133017025 นางสาววรรณิษา สีสงกา

63133017026 นางสาวบวรลักษณ ใจเมือง

63133017027 นายภานุวัฒน อาพัตนอก

63133017028 นายลักษณพิจิตร วิชัยวงษ

63133017029 นายคฑาทรัพย คําสอน

63133017030 นางสาวรัฐติยา โสภาพ

63133017031 นางสาวทัชสุดา มูลแก<น

63133017032 นายกฤษณะ ดวงวัง

63133017033 นายภานุวัฒน แสงนาค

63133017034 นางสาวสกุลรัตน กมลภพ

63133017035 นางสาวพัชราพร ขันบุรี

63133017036 นางสาวบุญธิดา ศิริบาล

63133017037 นางสาวสุภาพ ศรีอุดม

63133017038 นางสาวพลอยไพลิน เรืองยะกลับ

63133017039 นางสาวอรสุดา มาซา

63133017040 นางสาวดวงใจ เสวตรบุตร

63133017041 นางสาวปรียาภรณ ศรประสิทธ์ิ

63133017042 นางสาววรรณิศา บอกขุนทด

63133017043 นางสาวสุกัญญา จําเริญรักษ

63133017044 นางสาวธัญญา โสไกสี

63133017045 นายอิศรวัฒน บุญประคม

63133017046 นางสาวเกศรินทร น�อยโนลา

63133017047 นายนิติวัฒน คูบุบผา

63133017048 นายสิทธิศักด์ิ เทียบเพชร

63133017049 นายกิดาการ หาญปราบ

63133017050 นางสาวลภัสรดา บุญเดช

63133017051 นายธนบดี ประสานเกษม

63133017052 นายธัชพล สกีแพทย
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63133017053 นางสาวเยาวลักษณ สาโรจน

63133017054 นางสาวพรพิตรา แสงภา

63133017055 นางสาวสุรียภรณ วงศชาลี

63133017056 นางสาวศิริกาญน ศรียบุญเรือง

63133017057 นางสาวธิดารัตน อักวะรัง

63133017058 นายณรงค บุตรชาติ

63133017059 นางสาวนฤมล คุมธง

63133017060 นางสาวอัจฉราภรณ โยธายุทธ

63133017061 นางสาวฑิฆัมพร แก�วกล�า

63133017062 นางสาววิลาวัลย บุญเกลี้ยง

63133017063 นางสาวณิช นันทน ประทุ มมา 

63133017064 นางสาวสุดาพร เวชพิทักษ

63133017065 นางสาวธนมน ชนะพันธุ

63133017066 นางสาวจันธิมา สะท�านอาจ

63133017067 นายปวัน คงแตง

63133017068 นางสาวนุชนาฎ อุ<นศิริ

63133017069 นายอาทิตย พรมมี

63133017070 นางสาวสุวัจณี แซ<ภู<

63133017071 นายศิวกร อนันตเอื้อ

63133017072 นางภัสราภรณ แสงพล

63133017073 นายมนตรีศักด์ิ ชัยณรงค

63133017074 นางสาวกนกกานต สาระไชย

63133017075 นางสาวปAยาภรณ สมชม

63133017076 นายชัชวัฒน สุนทรชัย

63133017077 นายจักรพัทร ฝKายเทศ

63133017078 นางสาวอนันตธิตา พันธศักด์ิ

63133017079 นายอรุณเทพ เลพล

63133017080 นางสาวสุรีรัตน เหล<าสียง

63133017081 นางสาวพิลาวัลย วรวงค
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63133017082 นายฉลองเกียรติ มาลาศรี

63133017083 นางสาวศิริลักษณ ศรีลัย

63133017084 นางสาวพาดา ถาเกตศรี

63133017085 นางสาวขวัญชนก ชาวสวนงาม

63133017086 นางสาวจริยา ทะลาสี

63133017087 นางสาวรัตติญา เสนา

63133017088 นางสาวภัทธนันท เสริมสิริสุข

63133017089 นายกิตติพงษ หอมเนียม

63133017090 นางสาวพันธิวา หารัญดา

63133017091 นางสาวรําไพร ปากแข็ง

63133017092 นายครองพล ชิณโน

63133017093 นางสาวธิดารัตน ฮุยนอก

63133017094 นางสาวเพ็ญพร เหมรานนท

63133017095 นางสาวจิรารัตน โพธิสาร

63133017096 นางสาวสุมาลี ปาณศรี

63133017097 นางสาวสุนิสา หนูจิตร

63133017098 นายปรัชญกวิน กิตติเลิศวีรกุล

63133017099 นางสาวนันทนา ไกรยสินธ

63133017100 นางสาวสุภาภรณ กองกะมุด

63133017101 นางสาวจุฑารัตน กันทา

63133017102 นายเนติธร ขันแข็ง

63133017103 นางสาวกรรณิการ เจริญสุข

63133017104 นางสาววรุณยุพา บุญมาตย

63133017105 นางสาววรดา สีสม

63133017106 นางสาวผ<องอําไพ จํานงสิน

63133017107 นางสาวอุลัยลักษณ อุ<นทะยา

63133017108 นางวรรณภา บุญเฮ�า

63133017109 นายพีรพงษ ศิริบุญมี

63133017110 นางสาวเสาวลักษณ ศิริสาตราวุธ
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63133017111 นางสาวณัชชา ทวีชาติ

63133017112 นายสมพงษ บุญขันธ

63133017113 นายกิตติพงศ วงษเจริญ

63133017114 นางสาวชนกพร สุริโย

63133017115 นางสาวนฤทัย สิงหสนั่น

63133017116 นางสาววิมลรัตน ดงพระจันทร

63133017117 นางสาวธิดารัตน กองศรี

63133017118 นายสุวิทย โคตรเทียม

63133017119 นายภาณุพงษ พิพัฒนสุภรณ

63133017120 นายอภิเดช หล�ามาชน

63133017121 นายธีรศักด์ิ อรกุล

63133017122 นางสาววชิราภรณ แสงตะวัน

63133017123 นางสาวศศิธร พันเพียง

63133017124 นางสาวสุพรรณิการ ปาปะไพ

63133017125 นายจิรายุส ทิมแหง

63133017126 ว<าที่ร�อยตรีณัฐริกา ราชม

63133017127 นางสาวพรทิวา สิงหเพียง

63133017128 นางสาวจิราพร อินทวงศ

63133017129 นางสาวธัญญภัทร เหลืองสุวรรณ

63133017130 นางสาวนันทิชา เบ�ามูลตรี

63133017131 นางสาวณัฐมล ศรีภาษา

63133017132 นายเกียรติชัย ศรีอุดม

63133017133 นางสาวศศิธร นิยะนุช

63133017134 นายอานุภาพ ศรีจํานงค

63133017135 นางสาวชลลดา สายาพัฒน

63133017136 นางสาววชิรินทรา แสนสีมนต

63133017137 นางสาวเกศสุรางค วิเศษโสภา

63133017138 นางสาวชุติกาญจน วงหินกอง

63133017139 นางอัจฉรา ทองโคตร

หน�า 591 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133017140 นายธนภณ เตตะมะ

63133017141 นายวุฒิไกร สันโดษ

63133017142 นางสาวชนิกานต ทองดา

63133017143 นางสาวสไบพลู คุ�มบัว

63133017144 นางสาวสุภาวิตา แก�วผล

63133017145 นางสาวปารมิตา วงษอามาตย

63133017146 นางสาวภัทรนันท วงศธนาโชติ

63133017147 นางสาวพิริยา ทองศิริ

63133017148 นายเมธิยวัจน เข็มผะกา

63133017149 นางสาวสุพัฒตา นุประสิทธ์ิ

63133017150 นางสาวขนิษฐา แสนชมภู

63133017151 นายชอบ อมตะธงไชย

63133017152 นายมงคล สุป6จชา

63133017153 นางสาวลมินปภา อภิวัฒนางกูล

63133017154 นางสาวสุพิชชา ทองจินดา

63133017155 นางสาวประภาศรี โสมาบุตร

63133017156 นางสาวธัญวรัตน ลามี

63133017157 นางสาวศาตพร วดีศิริศักด์ิ

63133017158 นางสาวทิพยสุดา ทรงคาศรี

63133017159 นายถิรวุฒิ วงษลา

63133017160 นางสาวเพ็ญไพลิน ภูสีเขียว

63133017161 นางสาวรัตติยากร คุณประทุม

63133017162 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณศรี

63133017163 นายธนดล พุ<มเข็ม

63133017164 นางสาวพรทิพย ฤาเลิศ

63133017165 นางสาววิไลวรรณ แปนเมือง

63133017166 นางสาวเสาวนีย เชื้อเจริญ

63133017167 นางอาทิตยาพร พรมพันใจ

63133017168 นางสาววารุณี บุญรักษ
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63133017169 นางสาวพันธิวา สนิทนิตย

63133017170 นางสาวอัญรินทร จิรหิรัณยภัทร

63133017171 นางสาวจุฑามาศ ทาบทา

63133017172 นางสาวศศิธร สอนนอก

63133017173 นายประภาส นุศรีอัน

63133017174 นางสาวนฤมล กาดนอก

63133017175 นางเสาวลักษณ วิชาผา

63133017176 นางสาวเบญจพร บุตรแก�ว

63133017177 นางสาวแพรพลอย เห็มมะชาติ

63133017178 นางสาวสุพรรณษา พลรักษา

63133017179 นางสาวรัตนตะวัน ลีเบาะ

63133017180 นางสาวเยาวภา โคตบุตร

63133017181 นางสาวนันทิตา เที่ยงป6ด

63133017182 นางสาวสุกัญญา เพชรนาค

63133017183 นายธีรศักด์ิ คามวาสี

63133017184 นางสาวชมพูนุท พุฒปKา

63133017185 นายณฐวัฒน ภูพิธาร

63133017186 นายคณิศร จันทะป6สสา

63133017187 นางสาวกวิสรา แก�วหานาม

63133017188 นางสาวธนพร สุโพธ์ิใหม<

63133017189 นางสาวสุภารัตน ลีบ<อน�อย

63133017190 นางสาวจันทิมา ศรีโสดา

63133017191 นางสาวสุธินี สมแดง

63133017192 นางสาวเขมิกา มาทาจันทึก

63133017193 นายขจรเกียรติ โคกแปะ

63133017194 นางสาวสุพรรษา เทพขาม

63133017195 นางสาวอัญธิฌา คุ�มบ�านชาติ

63133017196 นางสาวสุธาสินี อัคนิจ

63133017197 นางสาวจุรีพร อินทะผิว

หน�า 593 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133017198 นางสาวนีรนุช ทองมีสี

63133017199 นายอนันตทรัพย ผ<องใสศรี

63133017200 นางสาวรัชดากร ทองสุข

63133017201 นางสาวอัจฉรา แพทยผล

63133017202 นางสาวจารญา อนันตะวัน

63133017203 นายครองภพ จันทรเทศ

63133017204 นายศุภกร เขียวหวาน

63133017205 นายธนวุฒิ ทองมี

63133017206 นางสาวทิวพร ทวยจันทร

63133017207 นายธีระพงษ แพงจันทร

63133017208 นางสาวพรจิตร ประสมเพชร

63133017209 นางสาววริศรา แก�วกํ่า

63133017210 นางมะลิ ปHอมอาษา

63133017211 นางสาวภาญาดา มุขดา

63133017212 นางสาวศรุดา อนันตเมธาดล

63133017213 นางสาวทวีพร ภูชะวี

63133017214 นางสาวจิตติมา แมนไธสง

63133017215 นายวัชระ สุขศรี

63133017216 นางสาววัลภาพร วิเศษวงษา

63133017217 นายสุรพล เหมาชัย

63133017218 นายอนันษา ทองเหลา

63133017219 นางสาวณัฐวิภา พูลสมบัติ

63133017220 นางสาวเบญจวรรณ ชาญประเสริฐ

63133017221 นางสาวสุชาดา พยุงตน

63133017222 นายปราชญธนวัฒน แสงจันดา

63133017223 นางสาวสุภาพร ก่ิงคาน

63133017224 นายรัฐพงษ ประทุมภักด์ิ

63133017225 นางสาวเสาวลักษณ วงมาต

63133017226 นางสาวเบญจมาศ สุขสนั่น
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63133017227 นางสาวศิริวรรณ โยวราช

63133017228 นายเวชาพัฒน ฟูวัฒนะสุวรรณ

63133017229 นายวิทยา วินิจฉัย

63133017230 นายวัชรพงษ สันติภพ

63133017231 นางสาวศยามล เพ่ิมพร

63133017232 นายปฏิภาณ ลีกระจ<าง

63133017233 นางสาวธราทิพย อํานวยการ

63133017234 นางสาวปาจรีย วรรณวงศ

63133017235 นายภูมิศิษฐ วนาชัยโรจน

63133017236 นางสาวชนินาถ ไชยโสดา

63133017237 นางสาวรัชดาภรณ ชายทวีป

63133017238 นางสาวพิยดา ศรีหาวัตร

63133017239 นางสาวเบญจวรรณ ฉิมสุข

63133017240 นางสาวปภาดา พิมพพันธกุล

63133017241 นางสาวอริสา ลีล�อม

63133017242 นางสาวภัสสร ขลิบสุวรรณ

63133017243 นายอรรคสิทธ์ิ ทับพิมล

63133017244 นางสาวมัลลิกา ตริเทพ

63133017245 นางสาวณัฐฐิญา ทับสีรักษ

63133017246 นางสาววารุณี ศรีโสภา

63133017247 นางสาวปภาวี ศรีชุมแสง

63133017248 นางสาวศศิธร ก้ัวพรม

63133017249 นางสาวกัญญาภัทร ติดหล�า

63133017250 นางสาววนัสนันท โพธ์ิตึ

63133017251 นายอนันต นามนาเมือง

63133017252 นายสุวิทย แก�วส<Oขาว

63133017253 นางสาวสุดาภรณ มูลละออง

63133017254 นางสิรินันท ราขเสนา

63133017255 นางสาวจุฑารัตน จันทรเพ็ญ
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63133017256 นายชวกร พิมพแสงศิลปM

63133017257 นายพงศกร กระแสร

63133017258 นายธนาวัฒน พลโฮม

63133017259 นางสาวธาราวิไล สุพร

63133017260 นางสาวอัจฉริยา พลพุทธา

63133017261 นายธงไชย คําประเทือง

63133017262 นายมนัสพล ศรีบุญคํา

63133017263 นายปAยณัฐ อุปแก�ว

63133017264 ว<าที่ ร.ต.ประสิทธ์ิ จันทะเวช

63133017265 นางสาวดวงพร ยนตชัย

63133017266 นางสาวปริยากร ตองหว�าน

63133017267 นางสาววินิธา เติมสวัสด์ิ

63133017268 นางสาวพรรณชนก ชาวไธสง

63133017269 นายศุภวิชญ อรรคเสริญ

63133017270 นางสาวณัฐณิชา นามไพร

63133017271 นางสาวนัยนา จันทรสมัย

63133017272 นางสาวนิยาภรณ สีแก�วนิตย

63133017273 นางสาวกิติพร เตาะไธสง

63133017274 นายปรานต ปานนิล

63133017275 นายกมลาสน ผดุงกิจ

63133017276 นายเฉลิมเกียรติ แก�วหล<อ

63133017277 นางสาวเสาวลักษณ จําปาศักด์ิ

63133017278 นายกัมปนาท หอมสมบัติ

63133017279 นายภาธร จันทรสมบัติ

63133017280 นางสาวนฤมล วิจารวงษ

63133017281 นางสาวลัดดาวัลย พ่ันพลู

63133017282 นางสาวสุวรรณา พลเย่ียม

63133017283 นางสาวศิริขวัญ หารภูมิ

63133017284 นายวัชรพล จําปาสิทธ์ิ
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63133017285 นางสาววิสสุตา วัฒนานนท

63133017286 นางสาววัชราภรณ ทองสิทธ์ิ

63133017287 นางสาวกิตติยา ชุมภูมี

63133017288 นางสาวสุกานดา ไชยกําบัง

63133017289 นางสาวศิริรัตน ศรีพล

63133017290 นางสาววรัญญา แก�วตา

63133017291 นายพลาทิพย อุทัยแพน

63133017292 นายวรปรัชญ วงศโสภา

63133017293 นางสาวธารารัตน เนื่องแก�ว

63133017294 นางสาวมนทกานต์ิ บุญกูล

63133017295 นายจันธุรัตน เสชู

63133017296 นายศิริวัฒน ขันโอฬาร

63133017297 นายวรากร บุตรสาพันธุ

63133017298 นางสาวจันทรฉาย เอ็นดู

63133017299 นายพงศธร หงษสินี

63133017300 นายอุดมทรัพย ลี้กุล

63133017301 นายจิระวัฒน กาติวงศ

63133017302 นางสาวกัญญาณัฐ ลําไธสง

63133017303 นายอธิวัฒน สิทธิวงศ

63133017304 นางสาวสุทัตตา กิมเปา

63133017305 นางสาวชฎาพร ศรีหาวงษ

63133017306 นางสาวอรอนงค อินธิทัน

63133017307 นางสาวปAยะนันท การมนเรือง

63133017308 นางสาวชลียา ใยแก�ว

63133017309 นายศาสตรา กําสมุทร

63133017310 นางสาวฐิติมา โคจํานงค

63133017311 นางสาวอริสรา สมภาร

63133017312 นายชัยวุฒิ กันเมร

63133017313 นายอภิสิทธ จันทรทวี

หน�า 597 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133017314 นายรุ<งฤทธ์ิ ถําวาปP

63133017315 นางสาววรญา แมนเมือง

63133017316 นางสาวอัญชลี พรรณโภชน

63133017317 นายธนากรณ อํามะเหียะ

63133017318 นายภควัต รัตนประดิษฐกุล

63133017319 นางสาวขนิษฐา สุระเดช

63133017320 นายศวนนท ป6นอ�าย

63133017321 นางสาวเบญจวรรณ ขุนเทิ้ง

63133017322 นางสาวอนัญญา สินเต<า

63133017323 นางสาวสุกัญญา โพธิงาม

63133017324 นางสาวอภิญญา พลายงาม

63133017325 นางสาวไอลดา เดชดอนบม

63133017326 นางสาววิภาพร เฉิดเพ็ญ

63133017327 นางสาววิจิตรา ทันโหศักด์ิ

63133017328 นางสาวชวิศา เอี่ยมมาลา

63133017329 นางสาวจันณภา ขันแก�ว

63133017330 นางสาวอนิสรา แจ<มสว<าง

63133017331 นายพงศพิทยา มูลมณี

63133017332 นางสาวมะลิวัลย ชินโคตร

63133017333 นางสาวจิราพร คําแสนโคตร

63133017334 นางสาวสุทธิดา ศรีภา

63133017335 นางสาวนวพร มีแสง

63133017336 นางสาวณัฐชยานันท ประทุม

63133017337 นายสุรพงษ พิศผ<อง

63133017338 นางสาวช<อทิพย ภูมิแก�ว

63133017339 นางสาวปริญญาภรณ กุตระแสง

63133017340 นางสาวน้ําทิพย วงษใหญ<

63133017341 นางสาวสุพัตรา ดีพลงาม

63133017342 นายสมพร ภูผาลี

หน�า 598 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133017343 นายยุทธนา ดลเรขา

63133017344 นายธนวัตน บุญชาญ

63133017345 นางสาวรักสุดา ก�อนตาล

63133017346 นายวิทยา โสเก<าข<า

63133017347 นางสาวกมลชนก ไชยจิตร

63133017348 นางสาวดุษฎี ธรรมวงศ

63133017349 นางสาวมะลิษา สุดเพียร

63133017350 นายจารุศิริ รักสกุล

63133017351 นายพิชาญนนท ห<วงรัก

63133017352 ว<าที่ร�อยตรีหญิงพัชราภรณ ไตรวงคย�อย

63133017353 นางสาวปาริชาติ ติดวงษา

63133017354 นางสาวณัฐนันท โนศรี

63133017355 นางสาวสุกัญญา ผลเหลือ

63133017356 นางสาวมินตรา ธนาบูรณ

63133017357 นางสาวพิมพร ก�อนคํา

63133017358 นางสาวอารีรัตน โคแก�ว

63133017359 นายวรินทร ทับแก�ว

63133017360 นายจักรินทร วันผักแว<น

63133017361 นายธนากร ไชยอํานาจ

63133017362 นางสาวนพัชรา สิงหภา

63133017363 นายก<อเกียรติ เถรี

63133017364 นางสาวธัญญารัตน บุญไชยโย

63133017365 นางสาวกนกพิชญ แก�วพรม

63133017366 นางสาวหทัยรัตน อาพัดนอก

63133017367 นางสาวสุจิตรา ศิริแก�ว

63133017368 นางสาวสุวิมล ชื่นชม

63133017369 นายพงศธร ฐิติญาณ

63133017370 นางสาวฐาปนี จันทะบุผา

63133017371 นายธีรพงศ พงษเสือ

หน�า 599 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133017372 นางสาวหฤทัย แซ<เตียว

63133017373 นางสาวธนมน คําอินทร

63133017374 นายนฤเบศร บุญเสนา

63133017375 นายอารัช งามสมชาติ

63133017376 นายภูธร สังรวมใจ

63133017377 นางสาวระเบียง วิริยะภาพ

63133017378 นางสาวกาญจนา พุทธิไสย

63133017379 นายจักรพันธุ อําภาคําก

63133017380 นางสาวธนวรรณ เชียงที

63133017381 นางสาววธัณจนา ถนอมพุฒิศักด์ิ

63133017382 นางสาวกานพลู วรามิตร

63133017383 นางสาวอรุณกาญจนา ศรีมาลีจ�อย

63133017384 นายสิทธิเดช คําผุย

63133017385 นางสาวภาวิตา ศรีบุญสม

63133017386 นางสาวกัณฐิกา วงศคําสาย

63133017387 นางสาวกาญจนี เยือกเย็น

63133017388 นางสาวกัณฐิกา จีวพงษ

63133017389 นายสุระศักด์ิ ถาพร

63133017390 นางสาวเพียงฟHา ชะฎา

63133017391 นายเชาวลิต พิมโคตร

63133017392 นางสาวสุทธิดา สวาสุด

63133017393 นางสาวมลทิพย จันทะพินิจ

63133017394 นางสาวลิลลรฎา ไชยชุมพล

63133017395 นางสาวมยุรา หินสุข

63133017396 นางสาวศศิวิมล บุญเพ่ิม

63133017397 นางสาวพัชรี เงาะสนาม

63133017398 นางสาวดวงเดือน กุณโฮง

63133017399 นางสาวพัชรสุดา แก�วบุดดา

63133017400 นายดํารงศักด์ิ เจียงวิเศษ

หน�า 600 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133017401 นางสาวศศิภรณ หอมกลิ่น

63133017402 นายกฤษฎา มาลา

63133017403 นางสาวอัจฉรา พิมพจําปา

63133017404 นางสาวรัชนีกร พรสวัสด์ิ

63133017405 นายสฤษด์ิ ชูสีขวัญ

63133017406 นายภูวดล เจียงภูเขียว

63133017407 นายอํานวยชัย วงษา

63133017408 นางสาวสุพัตรา ศิริเกษ

63133017409 นายพันธกานต วันเคลื่อน

63133017410 นางสาวธัญญารัตน สอนสุระ

63133017411 นายกิตติธัช สุรัตน

63133017412 นางสาวบุษกร ศรีสุข

63133017413 นางสาวพัฒนา สีภา

63133017414 นายสหราช ดอนลาดลี

63133017415 นางสาวพัชราภรณ ทองเฟ\Yอง

63133017416 นายอนันต สมคํา

63133017417 นางสาวเสาวรส งามเกลี้ยง

63133017418 นายนัฐพงษ เรืองวิริยะนุกุล

63133017419 นายอภิสิทธ์ิ ศรีชะตา

63133017420 นายอาคม ผ<านสําแดง

63133017421 นางสาววรรษธรณ ในอรชร

63133017422 นางสาวอภิญญา บํารุงรัตน

63133017423 นายณัฏฐนิติ กองเกิด

63133017424 นางสาวณัฐณิชา วงษอุปรี

63133017425 นางสาววันเพ็ญ ศรีบุตรา

63133017426 นายสุวิชา มหารส

63133017427 นางสาววราภรณ ศัตรูพินาศ

63133017428 นางสาววิชุดา โยวะ

63133017429 นางสาววรัญญา พรมโสภา

หน�า 601 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133017430 นางสาวเบญจมาศ จูTดศรี

63133017431 นางสาวเบญจมาศ ทุมมา

63133017432 นายจรูญวิทย จรัญสวัสด์ิ

63133017433 นางสาวบุษบา ทองมาก

63133017434 นางสาววิภาพร จันทะบัณฑิตย

63133017435 นางสาวชนัญญา บาลีพรม

63133017436 นางสาวอินทิรา ศรชัย

63133017437 นางสาวพวงผกา สีมา

63133017438 นางสาวมิณตรา ไข<สังข

63133017439 นายนันทวุฒิ ไชยหงษา

63133017440 นางสาวสุพรรษา ศรีวิชา

63133017441 นางสาวนิตยา พลศักด์ิ

63133017442 นางสาวสุรัตนดา พาเก<าน�อย

63133017443 นางสาววิจิตรา ปHองเรือ

63133017444 นางสาวอนงคพร โภคทรัพย

63133017445 นางสาวพิมพประภา พิมพดีด

63133017446 นางสาวธมลวรรณ สาผิว

63133017447 นางกัญญาณัฐ อู<เหล็ก

63133017448 นางสาวนุชนาถ นาถศรีทา

63133017449 นางสาวเบญจวรรณ ทนโคกสูง

63133017450 นายสนธยา บุญเพ็ง

63133017451 นางสาววิชชุดา เวียงนนท

63133017452 นายจักรกฤษณ วังคะฮาต

63133017453 นางสาวเบญจวรรณ ฉายาภักดี

63133017454 นางสาวอุไรพร แจ�งสนาม

63133017455 นายธนากรณ ขวัญล�อม

63133017456 นางสาวเจติยา ค<อมสิงห

63133017457 นางสาวฤดีพร ศิริเบ�า

63133017458 นางสาวศศิวิมล โรงสะอาด

หน�า 602 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133017459 นายภาณุพงศ วงษคําหาญ

63133017460 นายศุภกฤต ภูดิฐวัฒนโชค

63133017461 นางสาวรุ<งทิวาห ศรีบุรมย

63133017462 นายธรายุทธ กิจธิมน

63133017463 นางสาวมัณฑนา พรสัตยวงศ

63133017464 นายพชรวิชญ สุป6ญญา

63133017465 นางสาวอมรวรรณ ชุมภูศรี

63133017466 นางสาวลําแพน ชาแท<น

63133017467 นายนําโชค เมืองสนธ์ิ

63133017468 นางสาวพรวิภา สีสมยา

63133017469 นางสาววนิดา ทองโคตร

63133017470 นางสาวปAยธิดา ป`กไธสง

63133017471 นางสาวพวงผกา จันทบุรี

63133017472 นายปฏิพัทธ พองพรหม

63133017473 นางสาวสุธาสิณี สุวรรณเย็น

63133017474 นางสาวมัณฑิตา ภูงามแง�

63133017475 นางสาวชนากานต ขวัญงาม

63133017476 นายสกุลชัย ฉิมรักแก�ว

63133017477 นางสาวปริญญาพร น�อยแดง

63133017478 นายป6ณณทัต ลือโสภา

63133017479 นางสาวศศิธร ทองยศ

63133017480 นายขจรศักด์ิ แก�ววงศ

63133017481 นางสาวกิตติยา มุลศรี

63133017482 นายสุมิตร สกุลเจริญ

63133017483 นางสาวจามจุรี ศรีเพชร

63133017484 นางสาวชมพูนุช โพธ์ิเตมิย

63133017485 นางสาวดารณี ภูคงคา

63133017486 นางสาวอริสา ศรีคํา

63133017487 นางสาวมัทนียา เสาสูง

หน�า 603 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133017488 นายอานนท พ่ึงแดง

63133017489 นางสาวเหมสุดา เห็มทิพย 

63133017490 นางสาวอชิรญา พุทธสอน

63133017491 นางสาวฐาปนีย โพธ์ิชา

63133017492 นางสาววรรณนิศา ชาวศรี

63133017493 นางสาวปุญญิสา ห�วยกําป6ง

63133017494 นายจุฬา นาคสีสุก

63133017495 นางสาววันวิสา ภูแช<มโชติ

63133017496 นางสาวสุมารินทร มูลอุทก

63133017497 นายพงศศิริ สุขเสริม

63133017498 นางสาวสุดารัตน สิมชมภู

63133017499 นายกฤษดากร หีบแก�ว

63133017500 นางสาววรารัตน สุตนนท

63133017501 นางสาวภัทราภรณ สุวรรณไตร

63133017502 นายไตรภพ ชํานาญกิจ

63133017503 นางสาวศิรินันต ไพคํานาม

63133017504 นางสาวกัญญารัตน สิทธิศักด์ิ

63133017505 นางสาวยุวดี ศรีผาง

63133017506 นางสาวเกวลิน แก�วกัลยา

63133017507 นางสาว�พัชริดา สอนจันทร

63133017508 นางสาวสุภาภรณ ศรีจําปา

63133017509 นายจิรายุ แถมสุข

63133017510 นางสาวธัญญลักษณ ศรีอุดร

63133017511 นายอธิษฐ ทันตา

63133017512 นายศักดิพจน บุตรจันทร

63133017513 นายพงศกร สอนรมย

63133017514 นางสาวณัฐจิตรา ดําขํา

63133017515 นายม่ิงเมือง ชุ<มใจ

63133017516 นางสาวศิรดา รัชตผดุง

หน�า 604 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133017517 นายธนรักษ สิงหจันทร

63133017518 นางสาวหัทยา ตงสาลี

63133017519 นางสาวสุกัลยา อนันตโสพล

63133017520 นางสาวสุพัตรา เนาวสาร

63133017521 นางสาวอภิญญา โตนชัยภูมิ

63133017522 นางสาววิภาดา บุญปก

63133017523 นางสาวฐานะมาศ มะระปะที

63133017524 นางสาวกนกวรรณ สิงหเสนา

63133017525 นายภัทรศักด์ิ สวาศรี

63133017526 นางสาวน้ําทิพย สิงหคา

63133017527 นายพีระพัฒน ขันธิฉัตร

63133017528 นางสาวกชมน สมาธยานนท

63133017529 นางสาวกนิษฐา รู�ชอบ

63133017530 นายรัฐพงษ ธรรมกันหา

63133017531 นายวัชนชัย โสดาดง

63133017532 นางสาวสุวนันท ชนใฮ

63133017533 นางสาวเรณุกา อาบจะบก

63133017534 นายนวพล อุป6ชฌาย

63133017535 นางสาวสุภัทรา ประจักจิต

63133017536 นางจิตตารัตน สีชัยป6ญหา

63133017537 นายธรงวิท นามบัณฑิต

63133017538 นางสาววภัสราภรณ กานา

63133017539 นางสาวเจนจิรา ชัยมาโย

63133017540 นางสาวผกามาศ สอนคําหาร

63133017541 นางสาวกุลธิดา กุญชรินทร

63133017542 นางปวีณา หงศาลา

63133017543 นางสาวสุนันทา หารสุโพธ์ิ

63133017544 นางสาวสุธิดา ศรีมันตะ

63133017545 นางสาวรัตวรรณ สีทน

หน�า 605 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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63133017546 นางสาวเกษราภรณ ถินจํานงค

63133017547 นางพรไพฑูรย มาสนา

63133017548 นางสาวทิพยสุคนธ อนุภาพ

63133017549 นายสถิตย นวลนุกูล

63133017550 นายโยธิน เจือจุน

63133017551 นางสาวมลธิชา สูหา

63133017552 นายณัฐยศ แกมขุนทด

63133017553 นางอัฉราพรรณ สุพันธะ

63133017554 นายกฤษณะ สีเขียว

63133017555 นายพงศกร แพ<งสองคร

63133017556 นายอภิวัฒน เดชพละ

63133017557 นางสาวอภิสรา บุญเรือง

63133017558 นายจุลดิศ จันทรงาม

63133017559 นายกิตติศักด์ิ วิไลพันธ

63133017560 นางกาญจนา มีศรีแก�ว

63133017561 นางสายชล สนั่นเมือง

63133017562 นางสาวสิรินาถ ถวิลวงษ

63133017563 นางสาวสุเบ็ญญา นิลเขียว

63133017564 นางสาวศรีแพร นาใจแก�ว

63133017565 นางสาวจินตหรา ไชยภพ

63133017566 นางสาวสุวรรณา นาดี

63133017567 นายธิติวุฒิ คําบุญเกิด

63133017568 นางสาวเนตรทราย วรรยะผล

63133017569 นางสาวศิรินทรพร ศรีทัด

63133017570 นางสาววันวิสา เสนานอก

63133017571 นางสาวมาลินี ตะนะสอน

63133017572 นางสาวรุจิรา พันธะชัย

63133017573 นางสาววิภาพร กางยาแสน

63133017574 นายต�นตระการ นาทันเลิศ
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63133017575 นางสาวศุภนุช หงษสินี

63133017576 นายเศรษฐศาสตร ไกยสิทธ์ิ

63133017577 นางสาวจุฬาทิพย จันทรศรี

63133017578 นางสาวณัฐฑิตา แก�วสา

63133017579 นางสาวพิมพาภรณ เก้ือกูลวงษ

63133017580 นายชัชวาล ศรีแสนดี

63133017581 นางสาวทัดดาว ศิริเลิศ

63133017582 นางสาวอภิชญา ชินสงคราม

63133017583 นางสาวปภาวิไล นามนัย

63133017584 นางสาวดาวสวรรค ชาญศิริรัตนา

63133017585 นางสาวดารุณี ต�อนจันทร

63133017586 นายมงคล เนืองนันท

63133017587 นางสาวจริยา คําโย

63133017588 นางสาวขนิษฐา ขันธะหงษ

63133017589 นางสาววราภรณ แสนพิมพ

63133017590 นางสาวบุณฑริกา จอมทอง

63133017591 นางสาวรุจิรดา ด<านประสิทธ์ิ

63133017592 นายพงศกร โชตยาธิวัฒน

63133017593 นายมงคล สุทธิทักษ

63133017594 นายเด<นดารา ถาดเกษม

63133017595 นางสาวกุสุมา พรหมเมตตา

63133017596 นางสาววัชรา เพียช<อ

63133017597 นางสาวชลธิฌา บุตรชาติ

63133017598 นางสาวพรธิตา พันธเสริม

63133017599 นางสาวจุฑารัตน รุ<งเรือง

63133017600 นางสาวจิรนันท ทวีโชติ

63133017601 นางสาวชมภู พานศรี

63133017602 นายกฤษกร สุพัฒนกุล

63133017603 นางสาวกมลทิพย ปะวะทัง
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63133017604 นางสาวสุดารัตน อุปถัมภ

63133017605 นางสาวมลฤดี โพธ์ิศรี

63133017606 นางสาวศรีรจนา วันตา

63133017607 นางนวพร ภาวะโคตร

63133017608 นางสาวนิติญาภรณ ทองดี

63133017609 นางสาวญาณิศา วิสิลา

63133017610 นายพีระพงษ แก�วมณี

63133017611 นางสาว.สุนันทา สารปรัง

63133017612 นางสาววรรณภรณ เชื้อพรวน

63133017613 นางสาวสิริยากร สุทธิอํานวยกูล

63133017614 นายกิตติพงษ คําทอก

63133017615 นางสาวชุติพร ราชเสน

63133017616 นางสาวพรรณิภา ดนตรี

63133017617 นายชินภัทร ช<วยแก�ว

63133017618 นางสาวศรัญญา ดําริห

63133017619 นางสาวดวงดาว หลงสิม

63133017620 นางสาวประภัสสร สิทธิศาสตร

63133017621 นางสาวเขมิกา ศุภโชคอุดมชัย

63133017622 นางสาวทิพยสุดา บุญมาทัน

63133017623 นางสาวนันทนภัส สุริยงค

63133017624 นางสาวอรวรรณ ดีมาก

63133017625 นางสาวจันทิมา จันทรทอง

63133017626 นางสาวญามิตา นรมาตย

63133017627 นายรัฐพล วงษป6จฉิม

63133017628 นางสาวธาดารัตน วงผักเบี้ย

63133017629 นายสมสฤษฎ จันมะโฮง

63133017630 นางกัญญณัฐ มาลาศิลปM

63133017631 นายจิรภัทร ปKาเล

63133017632 นางสาววัชรีภรณ เนตรแสงสี
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63133017633 นางสาวกิตติญาภรณ บุญรําไพ

63133017634 นางสาวมาริสา วรวุธ

63133017635 นางสาวป6ญจนิจ จิตรเหลื่อม

63133017636 นายณัฐนนท พูลทวี

63133017637 นายทัศพล มณีกัญย

63133017638 นางสาวจารุภัทร ย่ิงประสงคศักด์ิ

63133017639 นายธนสิทธ์ิ ทับทิมหล�า

63133017640 นายเทิดพงศ วงศอามาตย

63133017641 นางสาวมะลิสา มุฉิมมา

63133017642 นางสาวอุมาพร ผ<านสําแดง

63133017643 นางสาวเจนจิรา คงแหลม

63133017644 นายมงคล เครื่องทองใหญ<

63133017645 นางสาวอนัญญา กว�Oางสวาสด์ิ

63133017646 นางสาววัชราภรณ แสนสูง

63133017647 นายสิทธิกร อุตะโชติ

63133017648 นางสาวสุปราณี แดงเทโพ

63133017649 นายณวัฒน แพรสีเขียว

63133017650 นายพิชญ ลอยเจริญ

63133017651 นางสาวเวณิกา กองเส็ง

63133017652 นางสาวกุลนิด ประธิเรศ

63133017653 นางสาวชลธิชา บุญชากรณ

63133017654 นางขวัญจิรา ทันมัง

63133017655 นางสาวนภารัตน เกิดเงิน

63133017656 นางสาวเปรมิกา บุตตะกะ

63133017657 นางสาวศิโรรัตน สาครวัฒนา

63133017658 นางสาวสริดา เสนาพรหม

63133017659 นายป6ณณวิทย ป6สสาวะภา

63133017660 นางสาวศันศนีย เก้ือสกุล

63133017661 นางณัฏฐณิชา สุขแสน
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63133017662 นางสาวนุชนาฏ พาลัง

63133017663 นางสาวป6ทมวรรณ ดุลยชาติ

63133017664 นายอารัมภ คันธี

63133017665 นายสุวัจปM คําภีระมี

63133017666 นางสาววิจิตรา ขอบเพ็ชร

63133017667 นางสาวอลิสา สุทธิมูล

63133017668 นางสาวอัจฌาวดี ผันพลี

63133017669 นางสาวเกษราภรณ ลาปูH

63133017670 นายพงษศักด์ิ วังใน

63133017671 นางสาวจักขุมา ทรงธรักษ

63133017672 นางสาววิจิตรา วินทะไชย

63133017673 นายเกียรติสุนันท ดีมีวงศ

63133017674 นายบรรณพจน แก�วบุตรดี

63133017675 นางสาวสุพรรษา อาษาภา

63133017676 นางสาวศรัญญา เพียเอีย

63133017677 นางสาวกัญญารัตน กันทะศรี

63133017678 นายยุทธนา มาลาทอง

63133017679 นางสาวปภัสสร ริยะบุตร

63133017680 นางสาวกนกลักษณ เนตรจันทร

63133017681 นายฐัพไทย ถาวร

63133017682 นางสาวนุสรา หูไธสง

63133017683 นางสาวป6ทมพร สุวรรณวิวัฒน

63133017684 นายสนธิพงษ เวโณ

63133017685 นายณัฐวัตร สีหากุ

63133017686 นายจตุรพิธ บรรเทาทุกข

63133017687 นางสาวธมนณัฏฐ วงษOอามาตย

63133017688 นางสาวณัฐลดา ก่ิงชัย

63133017689 นางสาวจิตรพร ภูชมชื่น

63133017690 นายคธาวุธ สุดใจ
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63133017691 นางสาวอาทิตยา อวนศรี

63133017692 นางสาวป6ทมาวรรณ จันทเขต

63133017693 นางสาวจิรสุดา ทองปาน

63133017694 นางสาวกนกพร ตะนะสอน

63133017695 นางอุษามณี เหล<าอรรคะ

63133017696 นางสาววชิรญาณ บุญสวน

63133017697 นางสาวปานแก�ว เก้ือป6ญญา

63133017698 นายชนวีร นามวิชัย

63133017699 นางสาวอมิตา จุ�ยพุทธา

63133017700 นางสาวอทิตยา กลีบเมฆ

63133017701 นายสหรัฐ ชิตบุตร

63133017702 นางสาวสรัลพร พิมพลทอง

63133017703 นางสาวประภาสิริ หลวงแก�ว

63133017704 นายพิสิษฐ ล้ําเลิศ

63133017705 นายวิรัชพร จันทรวิเศษ

63133017706 นายวัชเรศ จันภูถ่ิน

63133017707 นางสาววิชุดา สุขรี่

63133017708 นางสาวสุภาวดี สรรพลุน

63133017709 ว<าที่ ร.ต.พูลศักด์ิ แก�วอมร

63133017710 นางสาวสุกัญญา ทองสี

63133017711 นางสาวปฐมพร ดอนเทพพล

63133017712 นางสาวสุดารัตน มูลขาว

63133017713 นางสาวจุฑาไล อันทะนัย

63133017714 นายวีรวัฒน พันชมภู

63133017715 นายประมวลชัย หนูหล<า

63133017716 นางสาวอมรรัตน คงวิเชียร

63133017717 นายโอฬาร บุญญาภิรักษกุล

63133017718 นางสาวลัดดาวัลย บุญเสริม

63133017719 นางสาวกันทิชา ยลวิชัย
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63133017720 นางสาวอัจฉรา ยามงคล

63133017721 นายจิรวัฒน ธาตุวงค

63133017722 นายศิวัฒน แกมจินดา

63133017723 นางสาวสายชล มณีโชติ

63133017724 นางสาวกรรณิการ คําสมัย

63133017725 นางสาววัลวิภา ศรีกุตา

63133017726 นางสาวจินตนา โสทับ

63133017727 นางสาวจุฑาภรณ พันธมณี

63133017728 นางสาวชาลิสา ศรีภา

63133017729 นายสุกฤษฏ์ิ เฟHนด้ี

63133017730 นายมนตรี อยู<เจริญ

63133017731 นางสาวอทิติญา นักรํา

63133017732 นางสาวเบญจวรรณ สุขตา

63133017733 นางสาวศศิภา รักษมณี

63133017734 นางสาววัลภา ศรีเฉลา

63133017735 นายธีรัตม แสงปราบภัย

63133017736 นางสาวพิชชาพร พลคชา

63133017737 นางสาวป6ญญดา วงคละ

63133017738 นางสาวนฤมล ดามะหาด

63133017739 นางเสาวลักษณ เศษรักษา

63133017740 นางสาวอัญญารัตน วงษผักเบี้ย

63133017741 นางสาวศศิธร ลาวรรณา

63133017742 นางสาวศุจินทรา แสนศรีมนต

63133017743 นางสาวปรารถนาพร โคตุรพันธ

63133017744 นายชัยวัฒน เอาสัจจะ

63133017745 นางสาวจิตตาภรณ ไสยสุภีย

63133017746 นางสาวจารุวรรณ คําไกษร

63133017747 นางสาวณัฐณิชา จุ<นม<วง

63133017748 นางสาวกนกนาฎ วังสี
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63133017749 นายฉัตริน ศรีทองคํา

63133017750 นางสาวมณีรัตน ประทุมทอด

63133017751 นายเทพวิทิต บุญเจริญ

63133017752 นายภัทรพล แน<นอุดร

63133017753 นางสาวพัสณีญา มูลสิน

63133017754 นายธนวัตร จันทรส<อง

63133017755 นายธนภูมิ บุตรเต

63133017756 นางสาวกัญธญาวีร บุตรแสนโคตร

63133017757 นายเจตนิพัทธ ยางกลาง

63133017758 นายเดชา มุลิตา

63133017759 นายพิทักษ จงมุม

63133017760 นางสาวเพชรไพลิน น�าวแสง

63133017761 นายวัชรวิชญ วงศวาน

63133017762 นางสาวสุดารัตน ชุมแวงวาปP

63133017763 นางสาวสุวิภา กวินทรัพย

63133017764 นางสาวศิริพร พิมพเรือง

63133017765 นางสาวทรรศิกา ชินกลาง

63133017766 นางสาวชุลีกร บุญใบ

63133017767 นายไตรรัตน ผดุงไสย

63133017768 นางสาวสนธิกาญจน นาถํ้านาค

63133017769 นางสาวกุลธิดา อุทัยเรือง

63133017770 นางสาวจิตติมาพร ไชยศรี

63133017771 นางสาวสุภัทรา บุญดี

63133017772 นายสุรเชษฐ ลิศนันท

63133017773 นางสาวสุกัญญา ภิญโญวัน

63133017774 นางสาวพรรณี เหล<าวงษโคตร

63133017775 นางสาวเกษศราภรณ แย�มชัยภูมิ

63133017776 นางสาวสุกานดา คําบุญเกิด

63133017777 นางสาวรัตนพร สิงหนาครอง
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63133017778 นางสาวธัญญพัฒน สวยงาม

63133017779 นางสาวสุนิตา พลงาม

63133017780 นางสาววันวิสา ติมุลา

63133017781 นางสาวขวัญจิรา ศรีธรรม

63133017782 นางสาวสุมาลี ศรีรัตนพันธ

63133017783 นางสาวพัทสนันท ทะสูงเนิน

63133017784 นางสาวอรวรรณ ชิณแสน

63133017785 นายภาณุวัชร โพนไสว

63133017786 นางสาวภัททิยา ดวงโนแสน

63133017787 นางสาวเนตรชนก เจริญย่ิง

63133017788 นางสาวณัฐสุดา แก�ววัน

63133017789 นายภพธร มณีพงศ

63133017790 นายสามารถ ยกเชื้อ

63133017791 นางสาวอรัญใจ งามคุณ

63133017792 นายสุทิน กิจเรณู

63133017793 นายวิภาวัส ไชโย

63133017794 นางสาวพัชรินทร เถ่ือนมา

63133017795 นายธนัตถศิษฐ อุดมศิลปM

63133017796 นายกฤษฏชนภัทร เสาวรส

63133017797 นางสาวลภัสพร นนทมาตร

63133017798 นางสาวทิพานัน แสนโคตร

63133017799 นางสาวชนาพร แสงเพชร

63133017800 นางสาวสุทธิมนต เขตจัตุรัส

63133017801 นายรชต เต็มใจ

63133017802 นางสาวศิริญาพร มาพันธ

63133017803 นางสาวฤทัยวรรณ วงคตลาด

63133017804 นางสาวจิราพร พัฒนิบูลย

63133017805 นางสมพาน ดีอันกอง

63133017806 นางสาวนิตติยา ทับทิมหิน
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63133017807 นางสาวประภาพร ลีเอาะ

63133017808 นางสาวธนัญญา พลเย่ียม

63133017809 นายจิรวัฒน พาบุ

63133017810 นางสาวสุพิชชา นะที

63133017811 นางสาวธัญญลักษณ หวนจิตร

63133017812 นางสาวประทุมพร สํานัก

63133017813 นางสาวทัศวรรณ เดชแพง

63133017814 นางสาวลลิตภัทร จิระจิตตมีชัย

63133017815 นายนราธิป พัฒนาสกุลวงษ

63133017816 นางสาวนัทชา ภูพานใหญ<

63133017817 นางสาวนุชจรีย ถ่ินถาน

63133017818 นายธนารักษ แสนสุข

63133017819 นางสาวสุพัตรา หมายดี

63133017820 นางสาวณัฐภรณ อุ<นเพ็ญ

63133017821 นางสาวสุดาพร เดชกุลรัมย

63133017822 นางสาวศรัญญา ต�นกันยา

63133017823 นางสาวสาวิณี วังคีรี

63133017824 นายสรรภพ โพธิป6ดชา

63133017825 นายวิษณุพล วรบัณฑิต

63133017826 นางสาวกานตจิมา แสงอาจ

63133017827 นางสาวอาริยา ดรเบ�า

63133017828 นางสาวอุไรวรรณ ภูกุล

63133017829 นางสาวนุสรา สุวรรณวงค

63133017830 นางสาวมินตรา อุพลรัมย

63133017831 นายวีระ เสมียนชัย

63133017832 นายขวัญชัย ศรีทารัตน

63133017833 นางสาววิภาดา น�อมระวี

63133017834 นางสาวศิริญญา สุขทองสา

63133017835 นายชวินทร คําสุนันท
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63133017836 นางสาวจารุวรรณ เอื้อเฟ\Vอ

63133017837 นางสาวธิติกาญจน พงษสาครสวัส

63133017838 นางสาวราตรี เทพชาลี

63133017839 นางสาวชนันดา ก่ิงทุม

63133017840 นางสาวชัญญานุช อุ<นแก�ว

63133017841 นางสาวมลฤดี โคตรผาย

63133017842 นางสาวกนกทิพย นามเป\อย

63133017843 นางสาวศศิธร ทองรักษ

63133017844 นายนรภัทร วาริยันต

63133017845 นางสาวชัญญานุช สินสมบัติ

63133017846 นางสาวพิมพร สุกุล

63133017847 นางสาวกุลวดี ลีลากุด

63133017848 นางสาวเปมิกา เรืองไชย

63133017849 นายเดชดํารงค เพ่ิมผล

63133017850 นางสาวนิภาพร ชัยวงษ

63133017851 นางสาวกัญญาณัฐ โบราณรัตน

63133017852 นางสาวอรุณรัตน ช<อกลาง

63133017853 นางสาวอรปรียา รัศมี

63133017854 นายณัฐพงศ ช<างงาน

63133017855 นางสุพัตรา นุสนทรา

63133017856 นายวชิรพันธ ไชยปHอง

63133017857 นายธนกฤต ธนาสว<างโชติ

63133017858 นางสาวทิพยวรา ตรีกุย

63133017859 นายวรวรรธน ป6ญญาคํา

63133017860 นางสาวสุภาวรรณ เวชประโคน

63133017861 นางสาวสกาวใจ จนเกษ

63133017862 นายพลวัฒน สีคาม

63133017863 นางสาวจุฑาวรรณ แพงแสง

63133017864 นางสาวอรจิรา พรมภักด์ิ
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63133017865 นางสาวณิชาภัทร มีมะโน

63133017866 นางพรทิพย ผาสุข

63133017867 นางสาวธนาภัทร อินทรกํ่า

63133017868 นายปAยะนัส พรมเลิศ

63133017869 นางสาวณภัทร รัตนมาลี

63133017870 นางสาวพรทิพย สินเนือง

63133017871 นายธิติพัฒน ต้ังมณีมงคล

63133017872 นายปAยพงษ พิมพะสาลี

63133017873 นางสาวธนัญญา บุญเย็น

63133017874 นางสาวปAยกมล หลวงนา

63133017875 นางสาวสุพาณี แก�วคําไสย

63133017876 นางสาวพัทธธีรา ชัยอมรเวทย

63133017877 นางสาวชลธิชา จํานงคพันธ

63133017878 นางสาวจิตรานุช อิ่มสูงเนิน

63133017879 นายสุริยา คลังแสง

63133017880 นางสาวณัฐฐิญา พีรยาพูนสิน

63133017881 นางสาวสุนันท นนตะศรี

63133017882 นายณัฐนันท วิชัยกําจร

63133017883 นายนวพล นาทองพูน

63133017884 นางสาวกมลรัตน สีสมทา

63133017885 นางสาวบุษกร กุลไธสง

63133017886 นายอัครวิชญ นําภา

63133017887 นางสาวจิราภรณ แจ<มศรี

63133017888 นางสาวพิณนภา บัวแก�ว

63133017889 นายกิตติศักด์ิ มาสอน

63133017890 นางสาวชุติกาญจน ศรีวงษ

63133017891 นายพีรยุทธ ทองระย�า

63133017892 นายสุพราษฎร พรมลุน

63133017893 นางสาวธัญลักษณ คล�ายสงคราม
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63133017894 นายรุจนะ ภิญโญศักด์ิ

63133017895 นางสาวศรุตา ภูสุวรรณ

63133017896 นางสาวภัทราพร ตันนุกูล

63133017897 นายจีรวัตร ทานคํา

63133017898 นายทศพล นามศรี

63133017899 นางสาวธัญทิพย ทาแดง

63133017900 นางบุญมา จันณรงค

63133017901 นายสุบิน บึงอ�อ

63133017902 นางสาวกนิษฐนันท สนอุทา

63133017903 นายทศพล เฉียงไธสง

63133017904 นางสาวกรรณิการ บัวผัด

63133017905 นางสาวสุรารัตน บรรยง

63133017906 นายกวีกานต บุญเที่ยง

63133017907 นางนันทรัตน จตุเทน

63133017908 นายบุญเพ็ง ป6จจะยา

63133017909 นางสาวอภิญญา บุญกิจ

63133017910 นายภาสพงศ เหล<าแสง

63133017911 นายกนกกานต วรรณมหินทร

63133017912 นางสาววิลาวัลย ภูบุญเพ่ิม

63133017913 นางสาวพิรญาณ จันทลักษณ

63133017914 นางสาวป6ทมาภรณ พรมมาก

63133017915 นางสาวสุภัทสร นาชัยพลอย

63133017916 นายทิชากร มานะศรี

63133017917 นางสาวอภิญญา สุภาษี

63133017918 นายพิษณุ จิตติวัฒน

63133017919 นางสาวธัญญรัตน มีหิริ

63133017920 นายกิตติศักด์ิ ซุยกระเด่ียง

63133017921 นายธนภูมิ โคตรบรรเทา

63133017922 นายสุขสันต ไชยแสง
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63133017923 นายวรุท กิจชัยสกุลฤทธ์ิ

63133017924 นางสาวจริยา อ�นสันเทียะ

63133017925 นายพัฒนพงษ อุ<นคํา

63133017926 นางสาวรัตติกาล จันทรสนิท

63133017927 นายชยานันต ศรีนุกูล

63133017928 นางสาวสุกัญญา ทองดี

63133017929 นางสาวเยาวเรศ จุ�ยมณี

63133017930 นางสาวอรวรรณ สุริยะ

63133017931 นางสาวทิพวัลย พลนิกร

63133017932 นางสาวธาราทิพย ศรีสันต

63133017933 นายปฏิธาน ภูปุย

63133017934 นางสาวสิริมาส ทิพจรูญ

63133017935 นายวัชริศพล นพเดชชีระวิทย

63133017936 นางสาวภาวิณี จันทรโท

63133017937 นายธีรพันธุ แก�วคง

63133017938 นางสาววนิดา ภูถูกหมอก

63133017939 นางสาวนันทพร โยชนชัยสาร

63133017940 นางสาวจุฑามาศ ทองลา

63133017941 นางสาวชนัญชิดา ถ่ินกระบือ

63133017942 นางสาวบุญพิพัฒน ประสิทธ์ินอก

63133017943 นางสาวณัฐชา นาถมทอง

63133017944 นางสาวศิรินันท เพียรสดับ

63133017945 นางสาววชิราภรณ ภูวงเรือง

63133017946 นายชลทิตย ชมภูคํา

63133017947 นางสาวทรรศศิกา สุริยา

63133017948 นางสาวนันทยา สุขเกษม

63133017949 นายธุวานนท เสวตร

63133017950 นางสาวณัฏฐณิชา โคตวี

63133017951 นางสาวธนวรรณ สกุลโพน
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63133017952 นางสาวเจนจิรา เกษมสุข

63133017953 นางสาวรชตกร วงศสมศรี

63133017954 นางพัชรา ขันซ�าย

63133017955 นายญาณภัทร เรืองสกุล

63133017956 นายปวิตร ศรีโคตร

63133017957 นายธชา เทียบคุณ

63133017958 นางสาวปAยธิดา ศรีจุ�ยซ�าย

63133017959 นางอริสา สําราญคง

63133017960 นายบวรทัช สิงหเดช

63133017961 นายนรพนธ แก�วศรีบุตร

63133017962 นางสาวแพรแก�ว ป6สสาวะภา

63133017963 นายศุภฤกษ อุยบอน

63133017964 นางสาวจิรภิญญา เถ่ือนลี

63133017965 นายอภิสิทธ์ิ นามภักด์ิ

63133017966 นายวิทวัส คําสม

63133017967 นางสาวอรยา แสนภูวา

63133017968 นางสาวธิดารัตน สายสิม

63133017969 นางสาวรัชกานต โพนหินกอง

63133017970 นางสาวหนึ่งฤดี มีผล

63133017971 นางสาวอาภาภรณ วีระชัย

63133017972 นางสาวอัญชนา วรรณชา

63133017973 นางสาวภัชฎากรณ จัตตุมรรค

63133017974 นางสาวอาทิตยา ปHองไข<

63133017975 นายประเสริฐ จันเต้ีย

63133017976 นางสาวรสสุมินตรา มหาพรม

63133017977 นายทิวา บัวเพชร

63133017978 นางสาวสุปราณี สารารัตน

63133017979 นางสาวสุนิสา สกุลพรหม

63133017980 นางสาวกรกนก ทวิไชย
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63133017981 นายราชันย ศรีสนั่นวงษ

63133017982 นายอนุกูล มหานาม

63133017983 นางสาวจันทรจิรา ประวิเศษ

63133017984 นางสาววนิดา เตินเตือน

63133017985 นางสาวบุญฑริตา ศรีเจริญทอง

63133017986 นางสาวดลยา ต<ายห�างหว�า

63133017987 นางสาวอภิรดา เสียงล้ํา

63133017988 นางสาวจารุวรรณ ทินน�อย

63133017989 นางสาวศิริรัตน ศรีเลิศ

63133017990 นางสุพรรณษา นฤพรภูดิสกุล

63133017991 นางสาวศุภักษร ผัดแก�ว

63133017992 นางสาวรุ<งทิวา จุลเทพ

63133017993 นางสาวชญานิน พิมพศรี

63133017994 นางสาวพัชราภรณ ภานุศรี

63133017995 นายธาราดล บริวัน

63133017996 นายประกอบ สมาน

63133017997 นางสาวปรียาภรณ โพธิกะ

63133017998 นางสาวขนิษฐา วงศโคกสี

63133017999 นายมงคล ภูงามเขียว

63133018000 นางสาวปรีชญา ดวงศรี

63133018001 นางสาวนริศรา พลพันธ

63133018002 นางสาวชลิตา พรมไพร

63133018003 นางสาวธีริศรา พิมพจักร

63133018004 นางสาวอํานวยพร พวงพันธ

63133018005 นายสุรพงษ สมัยงามสิน

63133018006 นายวัชริศ ศรีด�วง

63133018007 นางอรสา สีสิงห

63133018008 นางสาวพรสวรรค สิมสวัสด์ิ

63133018009 นางสาวนัฐกาญจน กลิ่นวาโย
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63133018010 นางสาวนฤมล ธิสามี

63133018011 นางสาวชนิดาภา พรมบุตร

63133018012 นางสาวณัฐฐิญาพักตร แสงป6ดสา

63133018013 นางสาวสุนารี สนธิ

63133018014 นางสาวอรอุมา วงศมาตย

63133018015 นางสาวมณฑกาญจน เวียงอิสระ

63133018016 นางสาวเสาวณีย ศรีหงษสอน

63133018017 นางสาวนภัสวรรณ วรรณวงศ

63133018018 นางสาวปภิญญา คูณเงิน

63133018019 นางสาวเนตรนภา ธรรมรัตน

63133018020 นางสาวเพชรชรี เวียงคํา

63133018021 นางสาวกุสุมา ตองติดรัมย

63133018022 นางสาวศรสวรรค หยาดไธสง

63133018023 นางสาวพรรณทิพย เกษแก�ว

63133018024 นางสาวพัชรภรณ อินทรสอน

63133018025 นางสาวรุจิรัตน งอกงาม

63133018026 นายสัจธรรม รักพงษ

63133018027 นางสาวสมัชญา ธรรมประชา

63133018028 นางสาวรุ<งนภา ฆารกุล

63133018029 นายเศรษฐศิริ ศรีสุวอ

63133018030 นางสาวอรยา วารีวิไลธรรม

63133018031 นางสาวจิรดา บุญสวน

63133018032 นางสาวสุดารินทร ใจซ่ือ

63133018033 นางสาวปรารถนา สารคาม

63133018034 นางสาวณิชากร แสงดํา

63133018035 นางสาวจุฑามาศ ชมพู

63133018036 นายพิตตินัทธ จันทร

63133018037 นางสาวกัญญาณัฐ รักษาผล

63133018038 นายอดิศักด์ิ โถตันคํา
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63133018039 นางสาวชไมพร แก�วบุดดี

63133018040 นางสาวเกษร จันพุฒ

63133018041 นางสาวพัชรา คณะวาปP

63133018042 นายโกเมศ วงษา

63133018043 นางสาวอริสรา พรหมจักร

63133018044 นายธนาธิป ปลื้มใจ

63133018045 นายกิตติธัช พรหมโลก

63133018046 นางสาวพิศมัย คูคํา

63133018047 นางสาวพิรุณทิพย ซุยโพธ์ิน�อย

63133018048 นางสาวเจนจิรา สามพันเย็น

63133018049 ว<าที่ร�อยตรีหญิงป6ทมา แก�วก<า

63133018050 นางสาวดวงสุดา ทุมพัง

63133018051 นางสาวนฤมล วะลาฤทธ์ิ

63133018052 นายสมพงษ ศรีกับ

63133018053 นางสาวภัคธินันท ทันรังกา

63133018054 นายธวัชชัย วรรรภา

63133018055 นายเกียรติศักด์ิ มาเบ�า

63133018056 นายธวัชชัย พลอยวิเลิศ

63133018057 นางกนกรัตน นิลโคตร

63133018058 นางสาววรัญญา ขุนแพง

63133018059 นางสาวพรสินี ผลบุญ

63133018060 นายเศรษฐกิจ ลีเลิศป6ญญา

63133018061 นางสาวพรพิมล สามพันเย็น

63133018062 นางสาวจุฑารัตน แก�วเรือง

63133018063 นางสาวอภิญญา ผดุงโชค

63133018064 นางสาวเบญจมาศ มีบุญ

63133018065 นางสาวกวินนา แก�วลาไลย

63133018066 นางสาวณัฐมน สระแก�ว

63133018067 นางสาวกนกกาญจน เวียงบาล
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63133018068 นายชาญณรงค กมุดรัตน

63133018069 นางสาวกัญญารัตน ภูริศรี

63133018070 นางสาวจิรนันท พรมศรีจันทร

63133018071 นายชุติพงษ หงษทอง

63133018072 นายเฑียรทอง ม่ันคง

63133018073 นางสาวขรินทรทิพย ธงยศ

63133018074 นายรณชิต จุลฬา

63133018075 นางสาวทิพยพิพัฒน สนสมบัติ

63133018076 นายวัชรกริช ศรีพงษ

63133018077 นางสาวจิราภรณ ภูทะวัง

63133018078 นางสาวพรรณิภา เรืองตังญาณ

63133018079 นายจตุฤทธ์ิ หล�ามนตรี

63133018080 นางสาววันวิสาข จงวิริยะกุลชัย

63133018081 นางสาวรัชดาภรณ วรรณพงษ

63133018082 นางสาวภสฎา จูมจนะ

63133018083 นางสาวนิธินันท คณะมะ

63133018084 นางสาวปริณาห ยวงสุวรรณ

63133018085 นางสาวนฤภร หงษอืนทร

63133018086 นางสาวพรชนิตว มากสุก

63133018087 นางสาวรัณณรินทร ลุนลาด

63133018088 นางสาววิภาวรรณ เขตป6ญญา

63133018089 นางสาวนารีรัตน ช<วยรักษ

63133018090 นายดนุพล เทพภูเขียว

63133018091 นางสาวกัลยานี กุมชาด

63133018092 นายก�องภพ สีตลพฤกษ

63133018093 นายศิริวัฒน วงษป6ญญา

63133018094 นายบดินทร วาจนสุนทร

63133018095 นางสาวดารินทร สวัสดี

63133018096 นางสาวชุติมา ศิริมงคล
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63133018097 นางสาวพัทราวดี มโนวรรณ

63133018098 นางสาวจันทิมา ภูแล

63133018099 นายณัฐพล โมคศิริ

63133018100 นางสาวมัณฑนา อุ<นรัมย

63133018101 นางสาวปาณิสรา จันทะไพร

63133018102 นางนันทนา หม่ืนแก�ว

63133018103 นายวิศวะ อรรคละน�อย

63133018104 นางสาวนิสากร บุญเก�า

63133018105 นางสาวพรไพรินทร อินทรโท<โล<

63133018106 นางสาววิมลรัตน วิลัยพิษ

63133018107 นางสาวฐิติพร โคตรบุตรดี

63133018108 นางสาวปาณิศา นิติอมร

63133018109 นางสาวกันทิมา หว<างแสง

63133018110 นางสาวธัญรดา ดวงเนตร

63133018111 นางสาวอภิญญา ตราเงิน

63133018112 นางสาวจริยา ชัยศรี

63133018113 ว<าที่ร.ต.หญิงอุไรพร ช<อหนองแสน

63133018114 นางสาวเกตนสิรี ทัพสุริย

63133018115 นางสาวปAยาพร พันธุโพธ์ิ

63133018116 นางสาวโสรยา คําสีทา

63133018117 นางสาวพัชรภรณ บุรีมาศ

63133018118 นายกฤษฎาภิวัฒน อุดมคํา

63133018119 นางสาวพิกุลแก�ว ทองกอง

63133018120 นางสาวนันทกา ประเสริฐ

63133018121 นางสาวพิชญาพร วรรณศรีหา

63133018122 นางสาวสุภา เฉลียวดี

63133018123 นางสาวสุกัญญา เชื้อศิOริ

63133018124 นายเฉลิมพล หนูยอด

63133018125 นางสาวณัฐณิชา เมืองศรีสุข
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63133018126 นายพรชัย เสียดไธสง

63133018127 นายวงศธร ฉัตรวิโรจน

63133018128 นางสาวชนัญธิดา หมายเก่ียวกลาง

63133018129 นายอรรถสิทธ์ิ ทาขุลี

63133018130 นายธีระวัฒน กมลภพ

63133018131 นายธนกฤต วัฒนะสัย

63133018132 นางสาววนิดา นาสงวน

63133018133 นางสาวขนิษฐา วาทิน

63133018134 นางสาวสุทธิกานต ขินานา

63133018135 นางสาวศิรินันท แฝงกลาง

63133018136 นายเฉลิมชัย อดทน

63133018137 นางสาวชฎาพร ศิริฮาด

63133018138 นางสาวนิธิชา วชิรกุลฑล

63133018139 นางสาวธนัตดา กองเพชร

63133018140 นางมณีวรรณ ไชยสุข

63133018141 นายไชยมนู มาตมูล

63133018142 นางสาวอิงฟHา สุขะพันธุ

63133018143 นายบุญญฤทธ์ิ ชลพิทักษวงศ

63133018144 นางสาวสิริยากร สุภัคกาญจนา

63133018145 นายจักรี ภูแสนศรี

63133018146 นางสาวเบญจรัตน ศรีลา

63133018147 นางสาวจิรนันท รวมสุข

63133018148 นายโชติพงษ มาตราช

63133018149 นางสาวปAยรัตน สุทธิ

63133018150 นางสาวภัทรธิรากร เหล<าโกทา

63133018151 นางสาวป6ญจรัตน ศรีทองแสง

63133018152 นายสันติ นวลวรรณ

63133018153 นางสาวกรรจนา ระดากรณ

63133018154 นางสาวอารีรัตน น�อยเสนา
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63133018155 นายธนิตย เต�หนองเปcด

63133018156 นายภคิณ ไชยเมือง

63133018157 นายศุภณัฐ แช<มชื่น

63133018158 นายมงคล แสนสมบัติ

63133018159 นายกฤษฎา กองชา

63133018160 นางสาวอุมาพร ใคร<นุ<นภา

63133018161 นายสุณัฐพิพล เคนเหลื่อม

63133018162 นายสิงหโต บุตรวงษ

63133018163 นายนันทพงษ เนืองนันท

63133018164 นายรัฐกร พลเย่ียม

63133018165 นางสาววิจิตรา พุทธพักตร

63133018166 นางสาวจิราวรรณ วงคภา

63133018167 นางสาวลลิดา วรจันทร

63133018168 นางสาวธนิตา ใจสัตย

63133018169 นางสาวสิรภัทร พลเย่ียม

63133018170 นางสาวศิริกัลยา ชาตบุษปM

63133018171 นางสาวนิตญา สืบมา

63133018172 นางสาววนัสนันท นามิสา

63133018173 นางสาวชนพิชา หม่ืนไธสง

63133018174 นางสาวธิดารัตน สิงหรา ณ อยุธยา

63133018175 นายระภูมิ สุนีย

63133018176 นายอรังกา พลช�าง

63133018177 นางสาวจิราวรรณ ตรีพงษ

63133018178 นายฐิติวัจน ศิลรักษา

63133018179 นายเจตพล คําจันทร

63133018180 นางสาวจิณณา สะอาด

63133018181 นายชัยวัฒน พิสูจนจักรวาฬ

63133018182 นางสาวธรันทร เพ็ชรชนก

63133018183 นางสาวประภากร จันทิหล�า
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63133018184 นางกนกอร พระชัย

63133018185 นางสาวทัดดาว พงษสระพัง

63133018186 นางสาวสิรีธร เอกพันธ

63133018187 นางสาวมลฤดี อนุโนนธาตุ

63133018188 นางสาวจิลมิกา สัพโส

63133018189 นางสาวสุภัตตรา แป[ะพานิชย

63133018190 นางสาวโชษิตา พรมพิลา

63133018191 นายยุทธนา การชารี

63133018192 นางสาวณีรนุช ไชยสุนทร

63133018193 นางสาวอรชุมา พนมเริงศักด์ิ

63133018194 นางสาวณัฐธยาน เรืองขจร

63133018195 นางสาวจรินทรพร ภูแพง

63133018196 นางสาวน้ําเพชร อัครเศรษฐโกศล

63133018197 นางสาวอมรรัตตน แก<นชา

63133018198 นางสาวเคลือวัลย เพียวงศ

63133018199 นางทิพยลาวรรณ คําวงษา

63133018200 นายอนุชิต ดรลาดพันธุ

63133018201 นางสาวณัชชา ฉัตรสมบูรณแบบ

63133018202 นางสาวน้ําหอม จําเริญสุข

63133018203 นางสาวสุภาพร สวรรคคงคา

63133018204 นางสาวพรพิมล พิมพะนิตย

63133018205 นางสาวยุราวรรณ ชัยวัน

63133018206 นางสาวอัจฉรา เต<าสมตา

63133018207 นายเปรม แสวงพรม

63133018208 นางสาวธิดาพร นามสูงเนิน

63133018209 นางสาวเวณิกา ศิริจันทร

63133018210 นางสาวพัชรินทร อ�วนนวน

63133018211 นางสาวสกุลเกศ เตชะสี

63133018212 นางสาวจณิสตา โพธ์ินาค
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63133018213 นายอรรถชัย อาบสา

63133018214 นางสาวอริสา หม่ืนหาวงศ

63133018215 นางสาวนันทพร ชูวงษ

63133018216 นางสาวดารณีนุช โชคบัณฑิต

63133018217 นางสาวมาริสา ดาประเสริฐ

63133018218 นางสาวปนัดดา ลีบาง

63133018219 นางสาวอภิวันท ภัทรประเสริฐ

63133018220 นางสาวจิราภรณ ประทิน

63133018221 นายศักด์ิชาย สุนทรวิสัย

63133018222 นางสาวเตือนใจ ศรีชาติ

63133018223 นางสาวณัฐา หิตาพิสุทธ์ิ

63133018224 นางสาวดาริกา วรรณุไล

63133018225 นางสาวรัชนี มอญขาม

63133018226 นางสาวธัญญลักษณ ศรีสมบูรณ

63133018227 นางสาวศศิวิมล ศรีบุญเรือง

63133018228 นายภาณุวัฒน สุวรรณสาร

63133018229 นางสาวภัทรศยา เหลือผล

63133018230 นายอดิเรก ทุ<งคํา

63133018231 นางสาวปAยะดา ถนอมวีระวงค

63133018232 นางสาวพัชราพร คุณล�าน

63133018233 นางสาวเจษฎา จันทะลุน

63133018234 นางสาวกรรณิการ เสนาดี

63133018235 นายจิรวัฒน ดวงสิมมา

63133018236 นางสาวฑิตยา ลองศรี

63133018237 นางสาวสุภัทสรา เพ็งเที่ยง

63133018238 นายภูริวัจน อุดมทรัพย

63133018239 นางสาวกนกอร ศรีละคร

63133018240 นางสาวสุจิตรา สารุ

63133018241 นางสาวแพรวนภา นาเสง่ียม
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63133018242 นางสาวอาริยาภรณ ภูงามแสง

63133018243 นางสาวธนาพูล คํามี

63133018244 นางสาวสุณิสา รัตนเพ็ชร

63133018245 นางสาวสุภาวดี พิมชาว

63133018246 นางสาวอารยา คําหวาน

63133018247 นายภานุวัฒน ศรีรัตนโชติ

63133018248 นางสาวประภัสสร เนตรสงคราม

63133018249 นางสาวปAยะพร กางเกตุ

63133018250 นายปฏิวัติ แพนแก�ว

63133018251 นางสาวอรญา น�อยวังคลัง

63133018252 นางสาววนิดา แก�วพรม

63133018253 นางสาวศริยา ศิริปรุ

63133018254 นางสาวชนนรวี แสงศรีเรือง

63133018255 นางสาวจีรภิญญา บุญบํารุง

63133018256 นางสาวรัชนก อ<อนเหลา

63133018257 นางสาวปวีณา จอมประมาณ

63133018258 นายสถาพร ทักขินัย

63133018259 นายไพรรี ไกยะรัตน

63133018260 นายสุปรีชา อาสาทํา

63133018261 นางสาวฐานิตา กันทาง

63133018262 นางสาวสุชาดา แสงไชยา

63133018263 นางสาวเกสรา วุ�นชีลอง

63133018264 นางภัสรา ดาสงเคราะห

63133018265 นางสาวรดาวรรณ เห็มสมัคร

63133018266 นางสาวธัญญาทิพย บุญพรหม

63133018267 นายธราวุธ คําพิพากษ

63133018268 นายเปรม แสงสุขีลักษณ

63133018269 นางสาวพิชญา สว<างใจธรรม

63133018270 นางสาวกนกอร อัคลา
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63133018271 นางสาวพวงผกา เคนโพธ์ิ

63133018272 นางอาริยาภรณ อุลานันท

63133018273 นางสาวพัทธนันท จันทรศิริสิร

63133018274 นางสาวนิตยา พลร<ม

63133018275 ว<าที่ ร.ต.อภินันท หงษลอย

63133018276 นางสาวจิราภรณ ง<อนไธสง

63133018277 นายจักรพันธุ ราชาวงษ

63133018278 นายสุวินัธ เชาวโคกสูง

63133018279 นางสาวภัทราภรณ มาตุ�ม

63133018280 นายจิรวัตร สิทธิเสรี

63133018281 นายสมิทธ สุมาลยกันต

63133018282 นางสาวประกายรัตน มาตราช

63133018283 นางสาวธารารัตน วงษา

63133018284 นางสาวนลระวี ชามารัตน

63133018285 นางสาวพิจิตรา จันทะสอน

63133018286 นายวิชัย อ<อนพิมพ

63133018287 นางสาวศิริรัตน สาระนัน

63133018288 นางสาววรรษกาญจน จักรบุตร

63133018289 นายคมสัน กิติคุณ

63133018290 นายเทพมงคล หนูพันธุ

63133018291 นางณชาฎา ยศสําอางค

63133018292 นางสาวทัศนีย ปAติทะโน

63133018293 นางสาวสตรีรัตน กองจันทร

63133018294 นางสาวกิตติยา สีทัน

63133018295 นางสาวธนาภรณ สมพมิตร

63133018296 นายทิชานนท สุทธิจินตนา

63133018297 นางสาวอรุณรุ<ง อินทพิมพ

63133018298 นางสาวศดานันท บ<อดินดํา

63133018299 นางสาวณัฏฐกฤตา วรัตถปวีรกุล
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63133018300 นางสาวสุวีรยา แพนสมบัติ

63133018301 นางสาวเพ็ญนภา ศรีหาพุฒ

63133018302 นางสาวชนาภา คมปรัชญา

63133018303 นางสาวอริษา เทพชมภู

63133018304 นางสาวอทิตยา กิติยะวงษ

63133018305 นางสาวมาริสา โคกศรี

63133018306 นายพิชXุตม พิมพภู

63133018307 นายกิตติศักด์ิ วิเศษสิทธิกุล

63133018308 นางสาวภัทราภรณ ปรีถวิล

63133018309 นางสาวภาวิณี ศรีบุญเรือง

63133018310 นางสาวไพจิตร ถิตยเจือ

63133018311 นายสุรจิตร โคตรคํา

63133018312 นางสาวบุษรินทร หงษศรีแก�ว

63133018313 นางสาวผกาทิพย ภักดีทา

63133018314 นางสาวพรชนก บรรพสุวรรณ

63133018315 นายพูลทรัพย ทองโคตร

63133018316 นางสุวดี ศรีวิเศษ

63133018317 นายยุทธนา มาลาทิพย

63133018318 นายพงษอัมรินทร เกียรติปกรณ

63133018319 นางสาวรัตมณี แก�งคํา

63133018320 นางสาวพรภินันท สร�างดี

63133018321 นางสาวรัชนีกรณ กองน�อย

63133018322 นางสาวสกุลรัตน ตราชู

63133018323 นายกนก เพียรรัตนาสุโข

63133018324 นายรัตนพล วงษลา

63133018325 นายอมตะ ธรรมทักษิณ

63133018326 นางสาวกนกวรรณ บุตรแสน

63133018327 นางสาวศิริรัตน ลอมไธสง

63133018328 นางสาวเสาวลักษณ กัลยา
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63133018329 นางสาวดวงแก�ว แก�วสิงห

63133018330 นางสาวนันทนภัส วัฒนราช

63133018331 นางสาวณัฏฐชานันท อาจสามารถ

63133018332 นางสาวปAยมาส ช<วยศิริ

63133018333 นางสาวกุลธิดา สิงหศรี

63133018334 นายจิรวัฒน โชคเกิด

63133018335 นายสาโรจน แพงแสง

63133018336 นายศราวุฒิ นกงาม

63133018337 นางสาวรุจิรา แสนล�อม

63133018338 นายภานุวัฒน แดนกาไสย

63133018339 นายภูริพงษ ภูลวรรณ

63133018340 นายรัฐศักด์ิ ฟุHงกลิ่น

63133018341 นางสาวดรุณี อินทรประสงค

63133018342 นายธวัชชัย กุดี

63133018343 นางสาวชฎาภรณ อรรคแสง

63133018344 นางสาวประภัสสร ปานเชียงวงษ

63133018345 นายเกริกเกียรติ ลับภู

63133018346 นางสาววรรณวิสา เครือบุญ

63133018347 นางสาวเบญจวรรณ ทับทอง

63133018348 นายนครินทร อ<อนพฤกษภูมิ

63133018349 นางสาวจิตราพร ชํานาญเขา

63133018350 นายนพพร แก�วถาวร

63133018351 นางสาววราภรณ วงษเข็มมา

63133018352 นางสาวอารียา หลวงแพ<ง

63133018353 นายณัฐกิตต์ิ ผันผาย

63133018354 นางสาววรรณา ทองผาลา

63133018355 นายอดิศักด์ิ พละทรัพย

63133018356 นายวิศรุต พิรุณสุนทร

63133018357 นางสาวชลิตา ดอกพรมลา
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63133018358 นายขจรยศ สาวถี

63133018359 นางสาวจิรพันธุ สุวรรณชื่น

63133018360 นายกานต วิเศษลา

63133018361 นางสาวขวัญสุดา เดชบุรัมย

63133018362 นางสาวปAญชาน ศรีพนม

63133018363 นางสาวศุภลักษณ รัตนดี

63133018364 นางสาวป6ฐมา ขันทบูรณ

63133018365 นางสาวชลธิชา นวลศรี

63133018366 นางสาวประทานพร ดวงพันธ

63133018367 นายวุฒิชัย ศรีสุธรรม

63133018368 นางสาวเกวลี สุพโส

63133018369 นางสาววิไลลักษณ สมีดี

63133018370 นายวรายุส ชุมพงษ

63133018371 นายสุรธัส นามนวด

63133018372 นางสาวจันทรจิรา คําผง

63133018373 นางสาวภนิดา ไตรยวงค

63133018374 นางสาวสุวิดา จิตวิขาม

63133018375 นางสาวสายธาร พรมทอง

63133018376 นายกฤษณะ เบ็ญจะขันธ

63133018377 นายสุป6น พหลทัพ

63133018378 นางสาวกรรณิกา จันทรสิตางกูร

63133018379 นางสาวสุดารัตน พุ<มพยอม

63133018380 นางยุพดี เนื่องจํานงค

63133018381 นายวิฑวัสซ จิตกลาง

63133018382 นางสาวรวิวรรณ ขนชัยภูมิ

63133018383 นางสาวบุษยา โพธ์ิตาทอง

63133018384 นายจิตวิทยา ศรีละคุณ

63133018385 นายเรวัตร อินมณเฑียร

63133018386 นายศักด์ิดา กันหา
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63133018387 นายศุภโชติ โลไธสงค

63133018388 นายยุทธนา พรหมอุ<น

63133018389 นางสาวปริมวิภา ป6ญสุวรรณ

63133018390 นางสาวอารยา บุตดี

63133018391 นางสาวขวัญธีรา วรรณวงษา

63133018392 นางสาววิชญาดา วันทานี

63133018393 นายศุภวิชญ ภารจินดา

63133018394 นางเบญจวรรณ อรัญรุตม

63133018395 นางสาวฐาปนา ตาลวาวแวว

63133018396 นางสาวเสาวภาคย กระจ<าง จันทร 

63133018397 นางสาวกัญจนธีรัตน ปราณีนิจ

63133018398 นางสาวพรทิภา กลางจันทา

63133018399 นายเจริญชัย ปHองคําสิงห 

63133018400 นางสาวดุษฎี สารผล

63133018401 นายคุณากร จันทนวัฒนวงษ

63133018402 นางสาวพุทธรักษา เจษฎานุรักษ

63133018403 นางสาวปAยรัตน ผาใต�

63133018404 นายบวร สวัสด์ิศรี

63133018405 นางสาวพรทิพย ไหลหาโคตร

63133018406 นางสาวสุนิษา ชาติพหล

63133018407 นางสาวน้ําทิพย อุไรรัมย

63133018408 นายกันตพงศ จันทะนันท

63133018409 นางสาวจินตนา แก�วมาลา

63133018410 นายธนชิต สุวรรณดี

63133018411 นางสาวอรพิน ประมาคลัง

63133018412 นายป6ญญา ชัยทิพย

63133018413 นางสาวธันยชนก สมใจ

63133018414 นางสาวปวีณา ดวงตา

63133018415 นางสาวณัฐริกา ศรีสงวน
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63133018416 นายถิรศักด์ิ มีฮุง

63133018417 นางสาวปรารถนา ไร<สงวน

63133018418 นายอริสมันต แสนศรีคํามวล

63133018419 นางสาวจิรพร ป6ญญาจันทร

63133018420 นางสาวนันทนภัส ป6ทธิสามะ

63133018421 นางสาวเบ็ญญาพร ชัยโสดา

63133018422 นางสาวพุทธชาด ทองหล�า

63133018423 นางสาวอัศราภักด์ิ โทมา

63133018424 นายธวัชชัย ภูยาทิพย

63133018425 นางสาวป6ญจรัตน คํามา

63133018426 นางสาวเมทะนี ศรีจําปา

63133018427 นายคทาวุธ ยาวะโนภาส

63133018428 นางสาวเฉลิมขวัญ ยอมโดย

63133018429 นายวิภัทร ดีสม

63133018430 นายอานนท หงษชุมแพ

63133018431 นายธีรศักด์ิ เจริญศักด์ิขจร

63133018432 นางสาวอรวรรณ ย<องม่ิง

63133018433 นางสาววณิชชากร รัตนธรรมธาดา

63133018434 นางสาวกุสุมาสพ สารสุข

63133018435 นางสาวสุกานดา ใจอุ<น

63133018436 นางสาวรัตนพร พลนาคู

63133018437 นายสรรพัชญ ศรีสถิตย

63133018438 นางสาวสุมาลี ประมูลจะโก

63133018439 นายสิทธิพล ปาสานะตา

63133018440 นายปAยะนพ โอภาสวัฒนา

63133018441 นางสาวสิรินยา ใจทน

63133018442 นางสาวพิมพกนก ภูจอมจิตร

63133018443 นางสาวจุฑากานต ชุ<มลือ

63133018444 นางสาวภิญญตา ดงใต�
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63133018445 นายทิว ทองมาก

63133018446 นางอุมาพร โพธิสม

63133018447 นางสาวยุพิน ขวัญศักด์ิ

63133018448 นางสาวบุญญาพร ศรีพลลา

63133018449 นางสาวศิริวรรณ โนรินทร

63133018450 นายสัญลักษณ โคตจันทร

63133018451 นางสาวกรรณิการ ท<าบ<อ

63133018452 นางสาวนัจนันท กิณเรศ

63133018453 นางสาวรัตนาภรณ รักษาก�านตง

63133018454 นายเรวัต วรสุข

63133018455 นางสาววัชราภรณ ศรีทองเหลา

63133018456 นายบุญญฤทธ์ิ โสมคําภา

63133018457 นางสาวทิพาภรณ จันดาแก�ว

63133018458 นายจักรพัทร ฝKายเทศ

63133018459 นางสาวกฤษณา ภูเนตร

63133018460 นายพยุง กองเขียว

63133018461 นายณัฐพงศ สุขเหลื่อม

63133018462 ว<าที่ร�อยตรีหญิงปAยะพร นาใจคง

63133018463 นางสาวทิพวรรณ นันทวี

63133018464 นายอธิวัฒน ทองขาน

63133018465 นางสาวป6ทมาวรรณ ศิริสุวรรณ

63133018466 นางสาวกาญจนา ประทุมหวล

63133018467 นางสาวแพรวพรรณ เวียงแก�ว

63133018468 นางสาวณัฐชุดา ชํานาญฤทธ์ิ

63133018469 นางสาวอภิญญา วงคเทราช

63133018470 นางสาวเจตสุภา ไตรดํารง

63133018471 นายชานนท นามวิเศษ

63133018472 นางสาวเบญจมาศ น�อยเสนา

63133018473 นางสาวธัญกมล ใจสอาด
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63133018474 นายศักด์ิมณี จรัสพันธ

63133018475 นายธีรภัทร แสงศรี

63133018476 นางสาวสิรินทรา ยุววิทยาพานิช

63133018477 นางสาวป6ณณิกา จําเริญทรัพย

63133018478 นางสาวจิราพร ยอดคํามี

63133018479 นายรัชชานนท แผลงนอก

63133018480 นางสาวจันทรเพ็ญ ภูสดศรี

63133018481 นายฐิติโชติ วรรณจันทรO

63133018482 นางสาววรัญญา ลานสวัสด์ิ

63133018483 นางสาวชรัฏดา บุบผา

63133018484 นายสุริยา อรุณภาทิพย

63133018485 นางสาวเจนจิรา วิเศษยา

63133018486 นางสาวอุษณีย ดีโนนโพธ์ิ

63133018487 นางสาวภัทราภรณ ศิริวรรณา

63133018488 นางสาวกรกนก เทียนแย�ม

63133018489 นางสาวมิรันตรี ชนะศึก

63133018490 นางสาวป6ณฑารีย แสนทวีพัฒนะ

63133018491 นางสาวกรวิกา ศรีวิชา

63133018492 นางสาวมุกกวิน ดีปะติ

63133018493 นายณัฐพงษ พันธุภา

63133018494 นายรัชชานนท พัชรเนตร

63133018495 นางสาวนวลจันทร พลสุภาพ

63133018496 นางสาวธันยชนก โมกศรี

63133018497 นางสาวพัชรียา วงศคําจันทร

63133018498 นายพรพงศ ศรีสว<างวงศ

63133018499 นางสาวรจนา มะธิตะโน

63133018500 นางสาวสลิลดา ประจิตร

63133018501 นางสาวจิราภา เมฆมล

63133018502 นายเสกสรรค ธะนะทอง
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63133018503 นางสาวขวัญสุดา บุญวัง

63133018504 นางสาวจินตนาพร หล<อยดา

63133018505 นางการณภัสร พรมภา

63133018506 นายวิทวัฒน ม<วงวันดี

63133018507 นางสาววนิลลัดดา ทานะเวทย

63133018508 นายกานต ตรีโอษฐ

63133018509 นางสาวสงกรานต แก�วศิริ

63133018510 นางสาวรัชนก คันทา

63133018511 นางสาวฐิติมา เถ่ือนนาดี

63133018512 นางสาวนิดสรา สร�อยศรี

63133018513 นางสาวสุปรานี ตุนาไทย

63133018514 นางสาวปาจรีย ท<าบ<อ

63133018515 นางสาววรรณรัฐ โคตรโสภา

63133018516 นางสาวณัฐฐินันท เพียงสุวรรณ

63133018517 นางสาวณัฐรัตน ศรีกรุงพลี

63133018518 นางสาววิภาดา หันจันทร

63133018519 นายอัครพล ศรีสารคาม

63133018520 นายอรุชน ศิริชา

63133018521 นายนิติพงษ พิพัฒนมงคล

63133018522 นายนันทพล ชุมนุม

63133018523 นางสาวธมนวรรณ หนองหารพิทักษ

63133018524 นางสาวรัตติญา สุวรรณโชติ

63133018525 นางสาวนิตยา สาพิมาน

63133018526 นางสาวมนัสวี จิตตรีเรือง

63133018527 นางสาวสุพรรษา ยะวงษา

63133018528 นางสาวนิษารัตน โกพลรัตนื์

63133018529 นางสาวอรทัย ไพป6ญญา

63133018530 นางสาวบุญญลักษณ สมบูรณ

63133018531 นายเอกพรรณ ศรีละไม�
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63133018532 นางสาวกาญจนา ลิ้นทอง

63133018533 นางสาวสุวิมล จันทรหล<ม

63133018534 นางสาวจุฑาทิพย นันต้ือ

63133018535 นางสาวไอยรินทร แจ<มสุวรรณ

63133018536 นายณัฐนันท บุญกอง

63133018537 นางสาวจันทรจิรา เสน<หา

63133018538 นายยุติธรรม พรหมกัลปM

63133018539 นายพีรวัส ต้ังวานิชกพงษ

63133018540 นายชัยฤทธ์ิ เวียงวิเศษ

63133018541 นางสาวมณฑกร ทองเหลา

63133018542 นางสาวนิรชา ศรีจันทรชัย

63133018543 นางสาววนิดา ตันชัยฤทธิกุล

63133018544 นางสาวจันทรัสม วิริยะพลปรีชา

63133018545 นางสาวจุฑามาศ นารีจันทร

63133018546 นางสาวพรปวีณ โพธิมาศ

63133018547 นางสาวรุจิรัตน ขนานไพร

63133018548 นางสาวกรวิภา ภูเงิน

63133018549 นายนรากร คํามะสอน

63133018550 นางสาวภาวิณี สายมณี

63133018551 นางสาวอรอนงค พิลาแดง

63133018552 นายชัยยุทธ ศรีอุป6ชฌาย

63133018553 นางสาวสโรชา ทิพยวัน

63133018554 นางสาวสุขุมาลย นุพพล

63133018555 นางสาวเอมอร พิมพโส

63133018556 นางสาวสุชาดา เสน<หจันทร

63133018557 นางสาวพัชรินทร นามจุมจัง

63133018558 นายรัตนบุตร เหมะ

63133018559 นายชลประวิทย เพียรภายลุน

63133018560 นางสาวธิวา โนนทิง
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63133018561 นางสาวสุรานี สมแก�ว

63133018562 นางสาวกนกเพชร พิกุลศรี

63133018563 นายศุภกร วันแก�ว

63133018564 นางสาวนัดดา เภาสี

63133018565 นายธนดล คําปลิว

63133018566 นางสาวชนะพร ชนะพรรณ

63133018567 นางสุรียรัตน เคหาห�วย

63133018568 นางสาวกีรติวดี ศรีศุภร

63133018569 นางสาวตวงรัตน ตาสําโรง

63133018570 นางสาวเสาวภา ตู�คํา

63133018571 นางสาวอัจฉรา เจริญสมบัติ

63133018572 นายรุจน นูวบุตร

63133018573 นางสาวศิริวรรณ ศรีอาริยะเมตตา

63133018574 นายอัษกรณ ชมภูวิเศษ

63133018575 นางสาวสายธาร ลีลา

63133018576 นางสาวฺปAยธิดา อุปมะ

63133018577 นายมาวิน เฉิดสถิตย

63133018578 นางสาวอาภาภรณ จูมจนะ

63133018579 นางสาวณัฐวรรณ สมอนา

63133018580 นางสาวอมรพรรณ แคนลาด

63133018581 นางสาวธนาภา บั้งทอง

63133018582 นายวิษณุวัฒน ปAตตามะนัง

63133018583 นางสาวณิชากร นิพรรัมย

63133018584 นางสาวอารียา วังพิกุล

63133018585 นางสาวกิตติยา วิชาธรรม

63133018586 นางสาวจันทมาศ บุญยืน

63133018587 นายอํานาจ ภูกาสอน

63133018588 นางสาวอมรรัตน ละออ

63133018589 นางสาวพัชรี เชื้อกุล
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63133018590 นายธีระพล ชากรม

63133018591 นายรัตนพล เจริญเมือง

63133018592 นางสาวปAยะณัฐ หม่ันหินลาด

63133018593 นายพิชิด ธานี

63133018594 นางสาวเปPยทิพย เรืองเพชร

63133018595 นางสาววิภาพร เศษโฐ

63133018596 นายจิระวัฒน ไชยวงษ

63133018597 นายธนวรรธก ภูเหมือนบุตร

63133018598 นางสาวปAยนุช ผิวรัตน

63133018599 นางสาวสุพรรณี สุกุมาลย

63133018600 นางสาวทิพวรรณ เหล<าศรี

63133018601 นายอริยธัช พลแสน

63133018602 นางสาวพัชราภรณ คุณทะนัง

63133018603 นางสาวอรเนตร หนองน้ํา

63133018604 นายสรรพสิทธ์ิ วงศคําจันทร

63133018605 นางสาวเปPYยมฤดี หม่ันนอก

63133018606 นางสาวธนัญญา ภูเนตร

63133018607 นางสาวเกศมณี สีลาอํา

63133018608 นายพัฒนพงษ มะหัด

63133018609 นางสาวชฎาภรณ แก�วแสนทิพย

63133018610 นางสาวพัชดา เหล<ารัตน

63133018611 นางสาวสุทธิกานต กงทา

63133018612 นางสาวปAญชาน เหล<ามาลา

63133018613 นางสาวนภัทร ชีวาจร

63133018614 นางสาวปุณฑริกา ทวะบุรี

63133018615 นางสาวสุทัตตา แก�วกันยา

63133018616 นางสาววชิรวรรณ สีหาราช

63133018617 นายอภิชัย เรืองคม

63133018618 นายฤทธิกานต เวียงบาล
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63133018619 นางสาวกาญจนาภรณ พวงสมบัติ

63133018620 นายกาญจน แก�วมุงคุณ

63133018621 นางสาวศิริทรัพย สาระจันทร

63133018622 นางสาวปรินันท ประจิมทิศ

63133018623 นายชวาลสิทธ์ิ ลุนใหม<

63133018624 นางสาวพรทิพา ภาระพันธ

63133018625 นายโกศล อัตศรี

63133018626 นายยุทธภูมิ บุญดี

63133018627 นางสาวนภารัตน สายคํามี

63133018628 นางสาวสุนิสา มัดถาปะตัง

63133018629 นางสาวเกศินี นุตโร

63133018630 นางสาวปรารถนา มูลการณ

63133018631 นางสาวสุณิษา หมายสอนกลาง

63133018632 นางสาววรรณนิศา โพธ์ิสังข

63133018633 นางสาวหฤทัย กาจหาญ

63133018634 นางสาวภัทรภาว สุขเกษม

63133018635 นางสาวแพรวไพลิน ภิญโญทรัพย

63133018636 นางสาวกชกร วันสา

63133018637 นางสาวอัฉราภรณ แถวมะเริง

63133018638 นางสาวรัตนา วังศรีรัง

63133018639 นางสาวสุทธิณี โพธ์ิศรี

63133018640 นางสาวสุธาทิพย โคตรเมือง

63133018641 นางสาวเยาวนาฏ ห<อเพ็ชร

63133018642 นางสาวปาริตา ศรีประเสริฐ

63133018643 นางสาวกัญญา รัตน เจ็กมา

63133018644 นางสาวภัสราวดี แสนกาษา

63133018645 นายภูวนัย บางขาว

63133018646 นางสาวศิริลักษณ ปAนตาพรม

63133018647 นายสายฟHา ด�วงเงิน
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63133018648 นางสาวอารียา ศรีแสนดี

63133018649 นายสิทธิชัย มะณีสาร

63133018650 นางสาวบุษยมาส อTอดเอก

63133018651 นายธนากร อินทพันธ

63133018652 นายพิพัฒนพงษ อิงเอนุ

63133018653 นางสาวนิติยา สุนทรวารี

63133018654 นางสาวศศิกานต ภูเดช

63133018655 นางสาวอรอนงค อินผัด

63133018656 นางสาวกรกมล สุทธิประภา

63133018657 นายศุภกฤษณ คนหาญ

63133018658 นางสาวศิริกัญญา นามตะ

63133018659 นายภานุเดช ย่ีสารพัฒน

63133018660 นางสาวอรุณรัตน แวงวรรณ

63133018661 นางสาวชนกพร ยุทธยง

63133018662 นางสาวปนัดดา สีสิงขรณ

63133018663 นางสาวปาณิสรา จันทะแพน

63133018664 นางสาวปรียา วิเศษเขวา

63133018665 นางสาวณัฐกุล แสงภารา

63133018666 นายประสงค ไกยเลิศ

63133018667 นางสาวเพ็ญนภา พิละมาตย

63133018668 นางสาวอนัญญา ทิพประมวล

63133018669 นายพันธกานต กุมพล

63133018670 นายศิรวัชร ศิลาสัย

63133018671 นายเกรียงไกร หัตถิยา

63133018672 นางสาวรติรส แสงสาร

63133018673 นางสาววันวิภา สาระคํา

63133018674 นางสาวดวงนฤมล เฮงพระพรหม

63133018675 นางสาวสุนิสา สีอุดม

63133018676 นางสาวศิวพร วงครินทร
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63133018677 นายเกียรติศักด์ิ เพียคําลือ

63133018678 นางสาววรัญญา แหวนหล<อ

63133018679 นางสาวดุษฎี ป6ชชาพงษ

63133018680 นางสาวธัญญารัตน คํายุธา

63133018681 นางสาวณัฐสุมน คนยืน

63133018682 ว<าที่ร�อยตรีประสาน ศาลางาม

63133018683 นางสาวบุษยา สีดานุย

63133018684 นางสาวมาลิสา มือกระโทก

63133018685 นางสาวปริญาภรณ เพียรสิงห

63133018686 นางพลอยมณี เปรมปรีดิยากร

63133018687 นางสาวสุมาลี พุทธรักษา

63133018688 นายอานัตพล เบี้ยไธสงค

63133018689 นายธนสาร ผางศรี

63133018690 นางสาวนิศาชล แจ<มวรรณ

63133018691 นางสาวณัฏฐกานต พงษสุวรรณ

63133018692 นายจักรกริช เชื้อไพบูลย

63133018693 นางสาวเบญจวัลย พาดี

63133018694 นางสาวสิริยากร ชํานิกุล

63133018695 นายพุทธศักด์ิ ฤทธ์ิคํา

63133018696 นายภควัต หาดสมบัติ

63133018697 นายกิตติพัฒน เสาวดี

63133018698 นางสาวน้ําฝน ดีบุรี

63133018699 นางสาววรรณลักษณ จันทรเส

63133018700 นางสาวปฐมาวดี พิมภู

63133018701 นางสาวพรกมล คําสุข

63133018702 นางสาววนิดา รูปดี

63133018703 นายคําวงศ ไปนา

63133018704 นายณัฐพนธ ยืนยง

63133018705 นางสาวดารุณีย แก�วคุณ
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63133018706 นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ

63133018707 นายมะบัดรี สาและ

63133018708 นางสาวเกษสุดา ทิวจันทึก

63133018709 นางสาวรุ<งทิพย แก�วอุ<น

63133018710 นางสาวกัญญารัตน ขุนจร

63133018711 นางสาวชื่นจิต แสงทอง

63133018712 นางสาวคิดติยาพร หล�าคําคง

63133018713 นางสาวศรสวรรค แสงจันทร

63133018714 นางสาวชุติมา นพรัตน

63133018715 นางสาวฑิตยา ผาบสิมมา

63133018716 นายศรราม ไพศาลพงษ

63133018717 นายเอกพล สมุทร

63133018718 นางสาวศศิธร กุกุดเรือ

63133018719 นางสาวสุธาสินี พร�อมโกสุม

63133018720 นายชัยเจริญ ด�วงดี

63133018721 นายกฤตลักษณ ชาวัตร

63133018722 นางสาวนงรักษ สังขพิมพ

63133018723 นางสาวธารทิพย ฉิมวงค

63133018724 นางสาวอรุณวรรณ ทองศิริ

63133018725 นางสาวปาริชาติ ไพลดํา

63133018726 นางวรานันท วงษาศรี

63133018727 นางกชกร แก<นนาค

63133018728 นางสาวจินตนา ดวงวิวรรณ

63133018729 นางสาววารุณี โวหาร

63133018730 นายนที มีมาก

63133018731 นายธนพล ทัดทาน

63133018732 นางสาวปภาดา เนตรผง

63133018733 นายธีรวัตน ดีสวน

63133018734 นางสาวปุณยนุช ขจรภพ
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63133018735 นางจารวี ธงชัย

63133018736 นางสาวจิรานันท โพยประโคน

63133018737 นางสาวลัดดาวัลย โยเหลา

63133018738 นางสุรัตน ทองโท

63133018739 นายจักรกรี ทองคง

63133018740 นายปราโมทย ทองบ�านทุ<ม

63133018741 นายสาคร อารีเอื้อ

63133018742 นายอนันตชัย ลามี

63133018743 นางสาวศิรินภา สีหาบุตร

63133018744 นางกมลพร อุปละ

63133018745 นายพิวัชชัย นาไชยสินธ

63133018746 นางสาวพิมพันธุ ทันรังกา

63133018747 นายทศพล เข็มเพ็ชร

63133018748 นายวทัญXู แก�วบ<อ

63133018749 นางสาวจุฑามาศ ราชนู

63133018750 นายนิธิศักด์ิ ผลย่ิง

63133018751 นางสาวศศิธร ขุนอนุกูล

63133018752 นางสาวสุภาวดี สิริโภคะกูล

63133018753 นางสาวเกศินี ทวีแปลง

63133018754 นายวัชระ สงคจันทร

63133018755 นางสาวกฤชภร เจริญเขต

63133018756 นางสาวตอยีบะห บือราเฮง

63133018757 นายนเรศ อนันตศิรOิจินดา

63133018758 นางสาวศรีกัญญา ภูถมดี

63133018759 นางสาวรวิษรา เปรมกลาง

63133018760 นางสาวปรารถนา เรืองรัตน

63133018761 นางสาววราภรณ วงศฟู

63133018762 นางสาวมาลิสา จ<าหล�า

63133018763 นางสาวชัญญานุช จันทรอุดม
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63133018764 นางสาวศิริพร วิชาธรรม

63133018765 นางสาวพิจิตรา มาลาศรี

63133018766 นางสาวญาดา มะโนขันธ

63133018767 นางสาวจริยา ป6ดถาเดช

63133018768 จ.ส.ต.เอกพงษ ต้ังตระกูล

63133018769 นายธวัชชัย แก�วคํา

63133018770 นางสาวสุไพรินทร ขําดํารงเกียรติ

63133018771 นางสาวพชร อมตะธงไชย

63133018772 นายพัฒนวิทย ปราณี

63133018773 นายเจนณรงค สิงหจันทร

63133018774 นายเมธาสิทธ์ิ ทําทิพย

63133018775 นางสาวเกตุสุดา โคตรหา

63133018776 นายพรพิชิต จริมา

63133018777 นางสาวพิจิตรตรา คําบ<อ

63133018778 นายกิตติกร รักสอนจิต

63133018779 นางสาวเปรมกมล ภูมิหล�า

63133018780 นางนงนุช บุษราคัม

63133018781 นางสาววรัชยา เถายะบุตร

63133018782 นางสาวกรกนก แสนสุริวงค

63133018783 นางสาวภควรรณ โพธ์ิหล<าม

63133018784 นางสาวธีรนันท พรมจมร

63133018785 นางสาวอภิญญา อินทรชัยศรี

63133018786 นายนัตพล พรมโสดา

63133018787 นายสิทธิกร จําพันธุ

63133018788 นางสาวทัศนีย หลงสอน

63133018789 นางสาวป6ทมา ชูรัตน

63133018790 นางสาวปAยวรรณ โชคสวัสด์ิ

63133018791 นายณฐพงศ เหลาแตว

63133018792 นางสาวพัชรินทร อุตรัตน
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63133018793 นางสาวกาญจนาพร พรมต๊ิบ

63133018794 นางสาวพรรณี โพธ์ิสาจันทร

63133018795 นางสาวปอแก�ว ขวัญโพก

63133018796 นางสาวผกาสินี บัวคง

63133018797 นายมงคล มะบุญ

63133018798 นายปกรณ แวงคํา

63133018799 นางสาวนภาพร สุทธิประภา

63133018800 นายปฏิรูป พุทธมอญ

63133018801 นายอภิสิทธ์ิ เพชรก�อน

63133018802 นายนพคุณ ทาคํามูล

63133018803 นางสาวสินีรัตน พันธกาล

63133018804 นายพเนศร วุฒิปรีดี

63133018805 นายปฏิวัติ รัตนเมือง

63133018806 นางสาวศุทธหทัย ไกรยราช

63133018807 นางสาวสมฤดี เพ็งอารีย

63133018808 นางสาวนงคราญ องคะกาศ

63133018809 นางสาวกชกร มาตา

63133018810 นางสาวอัจฉรา ศรีแสง

63133018811 นางสาวศศิภา เลขาโชค

63133018812 นายกิตติพงศ ศิริมันต

63133018813 นายบดินทร สมโภชน

63133018814 นายชุติเดช ศิริมงคล

63133018815 นางสาวภาวนา รัตนศาลาแสง

63133018816 นางสาวนิรมล อรัญโสตร

63133018817 นางสาวเหมือนฝ6น โสพุดอ<อน

63133018818 นายปฏิพัทธ ตอพรหม

63133018819 นายศุภเชษฐ สัตถาพร

63133018820 นางสาวพิศลักษณ มนทอง

63133018821 นางสาวบุษบา บุตรวิชา

หน�า 649 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133018822 นางสาวธัญลักษณ ภูทองเงิน

63133018823 นายปริญญา ภูเมฆ

63133018824 นายอานนท อยู<ร<มพฤกษ

63133018825 นางสาวภัทรียา ประทุมชัย

63133018826 นายศุภชัย ราชภักดี

63133018827 นางสาวยลธิดา เหล<าธรรม

63133018828 นางสาวนวพรรณ ตันทอง

63133018829 นายศุภวิชญ โชติธนโยธิน

63133018830 นายวชิราวุธ พละศรี

63133018831 นางสาวสุภัสสราพร ดาระวัฒน

63133018832 นายกฤษดา วิเชียร

63133018833 นางสาววรรณภา สลับศรี

63133018834 นายภัควัฒน ใจเย็น

63133018835 นางสาวเมวดี สิทธิจันทร

63133018836 นางสาวอัจฉรา ลาภถึง

63133018837 นายสุทธิชัย ภูเขม<า

63133018838 นายสิทธิศักด์ิ บ�านแสน

63133018839 นางสาวสาวินี บุญศรี

63133018840 นางสาวนฤทัย ภูดงน�อย

63133018841 นางสาวรัตนาพร กิจธุระ

63133018842 นายกฤษฎา โนวะ

63133018843 นางสาวศรสวรรค ผลเลขา

63133018844 นางสาวน.ส.ฐิตินั้นท วงศแก�วโพธ์ิทอง

63133018845 นางสาววราภรณ พิมผุย

63133018846 นางสาวเพ็ญนิกร วงศชัย

63133018847 นางสาวสุกัญญา จันทาสี

63133018848 นางสาวนงคชนก ศรีวิชัย

63133018849 นางสาวเวธกา เขียวป6ญญา

63133018850 นางสาวกณิษฐา จันทรศรี

หน�า 650 จาก 953                 
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63133018851 นางสาวภัคสิริ ศรีเล็ก

63133018852 นางสาวมนัญชยา มาทา

63133018853 นายลิขิต รัตนเพชร

63133018854 นายทิวา ประวันนวล

63133018855 นายชัยธวัช สกุณวัฒน

63133018856 นายวัชระ สมสุข

63133018857 นางสาวพลอยไพลิน กรทิพย

63133018858 นายศตวรรษ สิงหทุย

63133018859 นางสาวกุลธิดา เมษา

63133018860 นางสาวดารัตน คนเพียร

63133018861 นายกันตพัฒน ผาใต�

63133018862 นายรชฏ รัตนเวลุน

63133018863 นางสาวอุดมพร หงษศรOีทอง

63133018864 นางสาวศรัญญา จันทรชิต

63133018865 นางสาวจันทกานต์ิ พชรบัณฑิตวงศ

63133018866 นางสาวอรอนงค สมภาร

63133018867 นางสาวนารีรัตน ตาบ<อฮุ<ง

63133018868 นายภัทรพล สานิพัน

63133018869 นางสาวภัทรสุดา พิบูลย

63133018870 นางสาวจิตติพร บูรณะกิติ

63133018871 นายวุฒิพงษ พิมพวิเศษ

63133018872 นางสาวอภิญญา หมวดเมือง

63133018873 นายวรเมธ พิทักษ

63133018874 นางสาวสุภาวดี พิมหานาม

63133018875 นายทักษิณ ชอบใหญ<

63133018876 นางสาวจรรยาภรณ นครราช

63133018877 นางสาวพิศสุดา นันทะรัตน

63133018878 นางสาวคํามูล จันทัง

63133018879 นางสาวอลิษา ดวงกองเงิน
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63133018880 นางสาวนัยนา ยูรสูงเนิน

63133018881 นางสาวเอื้ออารีย ได�เกียรติเจริญ

63133018882 นายพลวัฒน อบมาสุ<ย

63133018883 นางสาวสรัญญา มะโนทัย

63133018884 นายจารุวัฒน หล�ามะโฮง

63133018885 ว<าที่ ร.ต.บรรจง นันดิลก

63133018886 นายอรรถชัย ทองแผ<น

63133018887 นายกาจพล อุ<นสา

63133018888 นางสาววิภารัตน ศรีเทวา

63133018889 นายพงศกร พลเรือง

63133018890 นางสาวสุนิสา ชนะชัย

63133018891 นางสาวละอองดาว เจริญเหล<า

63133018892 นางสาวสุดาภรณ ประเสวะกา

63133018893 นางสาวสุมนทธา แก�วประสงค

63133018894 นางสาวจิราภรณ คูเมือง

63133018895 นางสาวกัญญาพร บุบภาที

63133018896 นายสมพร ไชยขันธุ

63133018897 นางสาวนารีรัตน แพนสมบัติ

63133018898 นางสาวชินานาง กิจเกียรต์ิ

63133018899 นางสาวจริยภา ลาศา

63133018900 นางสาวสิรินาถ เย่ียมยอด

63133018901 นางสาวอรัญญา แจ<มสุวรรณ

63133018902 นางสาวเกศิณี สายคําจันทร

63133018903 นายภัทรพล เหล<าราช

63133018904 นางสาวศศิวิมล ชุมมณเฑียร

63133018905 นายรัตนพล กกฝHาย

63133018906 นายธนสิทธ์ิ สมร

63133018907 นายกฤษฎา เมืองชํา

63133018908 นางสาวกัลยากร ขนันแข็ง
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63133018909 นางสาวภัชรลักษณ เทือกท�าว

63133018910 นางสาวสุธาทิพย ศิริปาณี

63133018911 นางสาวพัชรี เอียะกระโทก

63133018912 นางสาวขวัญเนตร ลีลากุด

63133018913 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ จันทรเพ็ง

63133018914 นายธีรภัทร ตันซู�

63133018915 นางสาวชลินดา แสนเห็มทอง

63133018916 นายทนงศักด์ิ เทวะเส

63133018917 นายสภา ศิริขอนแก<น

63133018918 นางสาวธิดารัตน โคตรสุวรรณ

63133018919 นางสาวนฤมัย ธรรมนา

63133018920 นางสาววิภารัตน แก�วหานาม

63133018921 นางสาววิชุดา ปาสานนท

63133018922 นายอดิเรก ศิริไพบูลย

63133018923 นางสาวกนกพร บํารุงเชื้อ

63133018924 นางอรนิภา บุตนุ

63133018925 นางสาวยุพา ภูนาใบ

63133018926 นางสาวสุปรียา ก่ิงดา

63133018927 นางสาวสุพัตรา วิรัญจะ

63133018928 นางสาวพัชรียา แสงวิเชียร

63133018929 นางสาวอมรา คําพิมพ

63133018930 นางสาวเกษราภรณ เอี่ยมพรม

63133018931 นางสาวสุจิตรา เที่ยงธรรม

63133018932 นางสาวพิชญา พิมศร

63133018933 นางสาวนรินทร สุทธิประภา

63133018934 นายนันทวัช บูระวัด

63133018935 นายสุรพิชญ จรลีประเสริฐ

63133018936 นางสาวสิริญญา บุดดารมย

63133018937 นางสาวศิริรัตน ภูดอนโพธ์ิ
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63133018938 นางสาวนันทิกานต ศิริยม

63133018939 นางสาวภัสสร ชัยสิม

63133018940 นายอภิเดช มุ<งย้ิมกลาง

63133018941 นางสาวหทัยรัตน อุ<นหล�า

63133018942 นางสาวมธุรส กุลเพชร

63133018943 นางสาวอมรรัตน หงษาคํา

63133018944 นางแววตา ตุ�มทอง

63133018945 นายเฉลิมวงศ ข�อยุ<น

63133018946 นายอรรถวุฒิ แนวประเสริฐ

63133018947 นางสาวชุติมา ดาวังปา

63133018948 นางสาวเบญจมินทร โพธ์ิสูง

63133018949 นางสาวจุฑารัตน งามดังนาค

63133018950 นางสาวจุฑารัตน มุ<งฝอยกลาง

63133018951 นางสาวจีรพร จันทเสริม

63133018952 นางยุวธิดา ดอนชวนชม

63133018953 นางสาวป6ทมาพร เทียงดาห

63133018954 นายพัชรสิทธ์ิ สิทธิสมาน

63133018955 นายธนรัชต แปลงมาลย

63133018956 นางศิรินาฏ จารยโพธ์ิ

63133018957 นายพชร เรืองนิคม

63133018958 นายสาธิต วงศวัฒนเกียรติ

63133018959 นางสาวดลยา นาสมบูรณ

63133018960 นางสาวศิริญญา ไชยขันธ

63133018961 นางสาวกรรณิกา ดวงพันนา

63133018962 นางสาวศิริลักษณ แก�วกาง

63133018963 นางทัศนีย บุตรพรม

63133018964 นางสาวชุติมา พันนา

63133018965 นางสาวนริศรา ต<อเติมตระกูล

63133018966 นางสาวขวัญเนตร สีดาจิตร
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63133018967 นางสาวสุรินทรพร ยามา

63133018968 นางสาวศกุนตลา กุลแก�ว

63133018969 นางสาวอาภัสรา สอนสุภาพ

63133018970 นางสาวอาภัสษร หม่ืนด�วง

63133018971 นางสาวชลันตา เนียดพลกรัง

63133018972 นางสาวณัฐมล ไทยษา

63133018973 นางสาวจารุวรรณ กมลวิบูลย

63133018974 นางสาวศุภพิชญ ภาณุสกุล

63133018975 นางรัชนี สัมพันธารักษ

63133018976 นางสาวรัชนีกร บุบพิ

63133018977 นางสาวรัตติยากร โคตรมี

63133018978 นางสาวอภิชญา ศรีเมือง

63133018979 นายกิตติพิชญ อ<อนจันทร

63133018980 นางสาววนาลี ชาวนาฝHาย

63133018981 นางสาวสมฤดี พิมตัน

63133018982 นางสาวปราณวดี ธรรมไมตรี

63133018983 นายวิชญพงศ โคตรชุม

63133018984 ว<าที่ ร.ต.หญิงวรรณพร โพนเฉลียว

63133018985 นางสาวฑิตยา เสง่ียมทรัพย

63133018986 นางสาวขวัญฤทัย ทองดี

63133018987 นางสาวเสาวลักษณ จันทวงศ

63133018988 นางสาวสิริประภา สุดทองหลาง

63133018989 นางสาวปรีดาภรณ คําจุมพล

63133018990 นางสาวณัฐพร พันสนิท

63133018991 นางสาวนภัสนันท ประทุมเงิน

63133018992 นางสาวพีรกานต ผิวทอง

63133018993 นางสาวธารารัตน สุวรรณพงษา

63133018994 นางสาวสุนันทา สุดสงสาร

63133018995 นางสาวศิริพร ผกากอง
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63133018996 นางสาวสุธีรัตน สาระสิทธ์ิ

63133018997 นางสาวนิธิญา พลเชียงสา

63133018998 นายสิรภพ นามเรืองศรี

63133018999 นางสาวธัญลักษณ ศรีลุน

63133019000 นายรัฐการ ธุระพันธ

63133019001 นางสาวอินธุอร ต<อวาส

63133019002 นางสาวนันทพร อุบลเผื่อน

63133019003 นายศักด์ิศิริ ทูลแก�ว

63133019004 นายธนเกียรติ ทิพยทอง

63133019005 นางสาวฉัตรชลิดา แผงไธสง

63133019006 นางสาวชุติกาญจน รุ<งศิลปM

63133019007 นางสาวจันจิรา สาฆ�อง

63133019008 นายธนพงษ สุนทราวิรัตน

63133019009 นายกฤษณะ ทรัพยแสนพูน

63133019010 นางสาวน้ําหวาน เขจรเกิด

63133019011 นางสาวกลอยใจ สุขแม�น

63133019012 นางสาวศุกลรัตน บุญสิทธ์ิ

63133019013 นายพชร ผดุงกิจ

63133019014 นายวุฒิไกร เกตุมะณี

63133019015 นางสาวประไพรพรรณ พันธภักดี

63133019016 นางสาววรรณฤดี สุดสาร

63133019017 นางสาวสุภาพร ศรีจันทา

63133019018 นางสาวธันยธรณ อเสกจันทรสกุล

63133019019 นายพงศกร ไทยทองสุขสกุล

63133019020 นายธวัชชัย โนนทิง

63133019021 นายภัทรวิช โชคดีพงษ

63133019022 นางสาววารุณี มูลเกษร

63133019023 นายสวัสด์ิ ฮันเย็ก

63133019024 นางสาวสุวิมล ไชยดา
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63133019025 นางสาวชัชฎาภรณ สมัครวงศ

63133019026 นายธนาวุฒิ ขอสุข

63133019027 นางสาวนวกาญจน บุญจอง

63133019028 นายศุภสิทธ์ิ ฤาชา

63133019029 นางสาวยุภา นาจะรุณ

63133019030 นางสาวคณัสนันท สมศรี

63133019031 นายชาคริต สุวรรณชัยรบ

63133019032 นางอัญชิษฐา มูลศรี

63133019033 นางสาวณัฐสิมา เทียงขันธ

63133019034 นางสาววันพรรษา หิรัญคํา

63133019035 นางสาวหทัยทิพย ภูแสงศรี

63133019036 จ.ส.อ.อานนท วรรณขาม

63133019037 นายศิวพันธ ศิริบรรพต

63133019038 นางสาวอินทิรา ประทุมวี

63133019039 นายเจษฎา คล�ายมอญ

63133019040 นายกฤษฎ์ิ มูลพรม

63133019041 นางสาวศิริวรรณ ประก่ิง

63133019042 นายจักรพันธ โยธี

63133019043 นางสาวนภัสสร ภิญโญยาง

63133019044 นางสาวกนกพร เค�ายา

63133019045 นายป6ญญาวุฒิ พันธุลา

63133019046 นางสาวนวลจันทร สวัสด์ิจีน

63133019047 นางสาวฉัตรสุดา ทองบิดา

63133019048 นายรัชดาพล ไชยวิโน

63133019049 นางสุทธาทิพย ผาริการ

63133019050 นางสาวผกามาศ ปฏิหารย

63133019051 นางสาวชาคริยา จํานงอุดม

63133019052 นางสาวนันทิยา ภูจอมแก�ว

63133019053 นายเปรม ป6Vนทอง
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63133019054 นายปรัชญา บ�านเปHา

63133019055 นายชุติมันต บัวพิมาย

63133019056 นายนัฐพล สวาสนา

63133019057 นางสาวนิภาพร คุณธรรม

63133019058 นางสาวดารุณี แก�วนารี

63133019059 นางสาวนันทนภัส จันทราเจริญป6ญญา

63133019060 นายประชา ราชต้ังใจ

63133019061 นายจีระศักด์ิ เจริญเหง<า

63133019062 นางสาวธิดารัตน สีเสนาะ

63133019063 นายอดิศร ศิริวิ

63133019064 นางสาวสุภาพร อาวรณ

63133019065 นายจิรกิตต์ิ บรรจง

63133019066 นางสาวศศิธร นามระเพ็ชร

63133019067 นางสาวมลิวัลย สีหาบุญทอง

63133019068 นางสาวรัญธิชา สงวนสินธุ

63133019069 นางสาวชนิสรา ทาสมบูรณ 

63133019070 นางสาวอัศวณีย เงาสุมาตย

63133019071 นายนวพล ขาวสมุทร

63133019072 นายกานต นามไธสง

63133019073 นายณรงคชัย พรหมมา

63133019074 นายกฤษฎ์ิ สีสังข

63133019075 นางสาวสุภาวดี ฉิมพุทธ

63133019076 นางสาวยุพิน ประชุมชัย

63133019077 นางโสภาวรรณ สุดเฉลียว

63133019078 นางสาวณัฐพร โพธ์ิทอง

63133019079 นางสาวขนิษฐา มรรครมย

63133019080 นางสาวพัชรา ทัศมี

63133019081 นางสาวเจนรินทร สุขสุทธ์ิ

63133019082 นางสาวอักษราพรรณ หอมจันดี
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63133019083 นางสาวกานติมา ทองคําสุก

63133019084 นายอธิศักด์ิ พันธภักดี

63133019085 นางสาวกนกวรรณ อุบลบาน

63133019086 นางสาวธัญลักษณ ผ<องแผ�ว

63133019087 นางสาวสิริประภา อนันตะพงษ

63133019088 นายสุรวุฒิ จันทรซ�าย

63133019089 นางสาวปรียานุช แก�วสีงาม

63133019090 นางสาวรุจิรา สุขเกษม

63133019091 นายฉัตรมงคล เนตรสมจิตร

63133019092 นางสาวจิตรา ศรีไสว

63133019093 นางสาวเจษฎาภรณ บึงมูล

63133019094 นางสาวปรารถนา ตาเมือง

63133019095 นายจักริน แทนสา

63133019096 นายเปรม จันทรรุ<งเรือง

63133019097 นางสาวจันทรจิรา โคตรชุม

63133019098 นายชลตะวัน มุมทอง

63133019099 นายสุริเยศ มวลไธสง

63133019100 นางสาวณัฐชยา วันสาสืบ

63133019101 นายวุฒิไกร สีชัยกร

63133019102 นายรัชชานนท วิชัยศร

63133019103 นายเกรียงไกร ภุมิโอตา

63133019104 นางสาวนุจรี บัวลี

63133019105 นางสาวนราภรณ อุตรโส

63133019106 นายชนะพล ทองเชื้อ

63133019107 นายณัฐศรัณย ศิริมา

63133019108 นายธีรพันธุ สายสมบัติ

63133019109 นายธนพล แสงภารา

63133019110 นางสาวพิมพใจฟHา ถานะ

63133019111 นางสาวกชกร เข็มท�าว
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63133019112 นางสาวภารณี หลีสกุล

63133019113 นางสาวอารียา อนุทุม

63133019114 นางสาวปAยานันท ดวงแสนโว

63133019115 นางสาวปาริฉัตร สุริยะ

63133019116 นางสาวอภิญญา ดาวเรือง

63133019117 นางสาวลลิตา ปาระวงค

63133019118 นางสาวพุทธิดา ราชแสนเมือง

63133019119 นางสาวเมริษา สุทธาธิวงษ

63133019120 นางสาวคมธิดา สีหาฤทธ์ิ

63133019121 นางสาวชนิกานต สุดสนธ์ิ

63133019122 นายสุพัฒน ลอดอุปโป

63133019123 นางสาวเขมจิรา นานนท

63133019124 นายณรงค ชมเสียง

63133019125 นางสาวเกศสุดา เบ็ญพรม

63133019126 นางสาวสุรีรักษ รูปสูง

63133019127 นางสาวปAยมาศ ศรีเจริญวิจิตร

63133019128 นางสาวพนิดา ภูขันสูง

63133019129 นายนภาชัย ขาวประภา

63133019130 นายปฏิญญากรณ รักสัตย

63133019131 นางสาวเพียงใจ นพพลกรัง

63133019132 นางสาวกัญญาณัฐ บรรจง

63133019133 นางสาวจุฑารัตน ทรัพพัฒนมงคล

63133019134 นางสาวศุภาภรณ สวัสดีมูล

63133019135 นางสาวพัชรี เครือรัตน

63133019136 นางสาววรางคณา หาญประชุม

63133019137 นางสาวแพรวดาว ทองจุลละ

63133019138 นายอัษฎายุธ โพธิเพชร

63133019139 นางสาวหฤทัย พุดดี

63133019140 นางสาวศศิธร รองกลิ่น
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63133019141 นางสาวญาสุมินทร นันทเดช

63133019142 นายเศรษฐกิจ พูลพจน

63133019143 นางสาวจารุวรรณ ชัยภูมิ

63133019144 นางสาวสุภาภรณ วารียน�อย

63133019145 นางสาวกมลวรรณ ไชยศักด์ิ

63133019146 นายธนากรณ มงคล

63133019147 นายฉัตรชัย วะชุม

63133019148 นางสาววราภรณ คูคํา

63133019149 นางสาวคัทรียา ศรีทรัพย

63133019150 นางสาวจุรีรัตน กองเปHา

63133019151 นางสาวเจษฎาภรณ อันมา

63133019152 นางสาวกุลนันท เนียมทอง

63133019153 นางสาวสุธินี เดชะ

63133019154 นางสาวกุลธิดา ศานติบูรณ

63133019155 ว<าที่ร�อยตรีธีระวัช จิบจันทร

63133019156 นางสาวรัตติยากร นามมุงคุณ

63133019157 นายนราธิป ทีโย

63133019158 นางสาวอรอนงค เหล<าสีนาท

63133019159 นายธรรมรัตน จันทรา

63133019160 นางสาวนิตยา เยาวพันธุ

63133019161 นายปกรณ เชิดรัมย

63133019162 นางสาวอลิษา แสงหาชัย

63133019163 นางสาวพริ้มเพรา พันธุทอง

63133019164 นายพีรวัฒน แก�วกันต

63133019165 นายจักรพันธ พาลี

63133019166 นายพงษดนัย แสงพรมชารี

63133019167 นายวันชัย สารบุญ

63133019168 นายทศพล งามเลิศ

63133019169 นายเจษฎากร สุนทองห�าว
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63133019170 นางสาวณิชกานต ใจธรรม

63133019171 นางสาวกรรณิกา บุญผิว

63133019172 นางสาวนิภาพร รัตนพันธ

63133019173 นางสาวอรอมล เรืองทวี

63133019174 นางสาวปลิตา ไชยนาม

63133019175 นางสาววณัญญา วิเศษสมบัติ

63133019176 นายธาริส ก�อนโฮม

63133019177 นายปAยพันธ ตาตุ<ย

63133019178 นางสาววนิดา พรหมมาศ

63133019179 นางสาวปภัสสร แก�วป6ญญา

63133019180 นางสาวไพรินทร ขําคมเขตต

63133019181 นางสาวเสาวคนธ อนุเวช

63133019182 นายวรเมธ บุญเฉลียว

63133019183 นางสาวกมลชนก อุ<นสิม

63133019184 นางสาวกนกวรรณ คลังบุญวาสน

63133019185 นางสาวพลอยนภัส มหัทธนพัชรกุล

63133019186 นายเคณศร คําทวี

63133019187 นางสาวเมริณี สอนเสนา

63133019188 นางสาวปรียาวรรณ อินทรักษ

63133019189 นายรัฐพล นาคทอง

63133019190 นางสาวกัญญาณัฐ ยุพดี

63133019191 นางสาวจุลลดา คําคลี่

63133019192 นางสาวภัทราวรรณ เจ็กนอก

63133019193 นายโกศล ลิขิตวันดี

63133019194 นางสาวฉายฉาน อุทิศ

63133019195 นายพนากร ทองภู

63133019196 นางสาวณิชนันทน แสงจันทร

63133019197 นางสาวอาภาภรณ นิลคีรี

63133019198 นางสาววิสุดา ละดาห
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63133019199 นางสาวบุษยาพร นิลสูงเนิน

63133019200 นางสาวคคนางค เจริญศักด์ิ

63133019201 นางสาวอรณิช วิชัย

63133019202 นางสาวณัชชาวีณ ธีระสุนทรเวทย

63133019203 นางสาววลัยลักษณ มลิดา

63133019204 นางสาวนฤมล พงษประสาร

63133019205 นางสาวนวรัตน นันทะเสน

63133019206 นางสาวอวัสฎา จําปาวัตตะ

63133019207 นางสาวจุฑามาศ แนบทองหลาง

63133019208 นายศราวุธ สุวภาพ

63133019209 นางสาวนภัสสร โพธ์ิศรี

63133019210 นางสาวพัชรี รุ<มจันทร

63133019211 นางสาวนรินทรทิพย คําทอง

63133019212 นางสาววรรณา หิรัญเก้ือ

63133019213 นางสาวรดีมาศ เจือไทย

63133019214 นางสาวบุญญิษา ผาวัง

63133019215 นางสาวอรสา ทัพธานี

63133019216 นายเอกชัย มานิล

63133019217 นางสาวน้ําฝน ชารีจันทร

63133019218 นางสาวมนสิชา กระพันธเขียว

63133019219 นางสาวศศิกานต เหล<าลาภ

63133019220 นายชัยชนะ นาแถมนาค

63133019221 นางสาวป6ฏสุธีกาญจน มูลกองศรี

63133019222 นางสาวกนกวรรณ โกมล

63133019223 นางสาวฉัตราภรณ มูลวันดี

63133019224 นางสาวสุดารัตน ลําเทียน

63133019225 นางสาวปนิดา สระทองหลาง

63133019226 นางสาวปAยภรณ ไชยสงคราม

63133019227 นางเนตรนารี ด่ืมโชค
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63133019228 นางสาวจริยา ภาคํานาม

63133019229 นางสาวรัชนีกร ขาลหัวโทน

63133019230 นางสาวหทัยชนก งามผิวเหลือง

63133019231 นางสาวศิริพร เสวะโก

63133019232 นางสาวปนัดดา แนวพรม

63133019233 นางสาวเพียงเพ็ชร ภูช<างทอง

63133019234 นายสุจินดา วิไพบูลย

63133019235 นางสาวสายเงิน คุณหงษ

63133019236 นายปAยะรัฐ คงบุญ

63133019237 นางสาวอารียา จันทรา

63133019238 นางสาวสุวนันท สายสังข

63133019239 นางสาวอารียา เทียมวงษ

63133019240 นางสาวไพลิน บุตรี

63133019241 นายมงคล หารสารจอด

63133019242 นายจิรัฐกาล แสงคํา

63133019243 นางสาวป6ทมา วงษสุดตา

63133019244 นางสาวศิริวิภา วิเศษโวหาร

63133019245 นายศาศวัต ลีพิบูลยสวัสด์ิ

63133019246 นางสาวชรินรัตน ม<วงนนทะศรี

63133019247 นายนวพล เครือกลัด

63133019248 นายชาญ ฤทธ์ิ ทองโคตร

63133019249 นายวรวิทย กินะสีทา

63133019250 นางมณีรัตน ศรีทํานา

63133019251 นายณัฐพนธ ภูมิโคกรักษ

63133019252 นางสาววรรณนิภา เดินชาบัน

63133019253 นางพรรณทิพย ไชยรักษ

63133019254 นางสาวปภัสรนัณธ มีชัยธนกิตต์ิ

63133019255 นายธนิต อรัญมิตร

63133019256 นายจักรพงษ เพชรแก�ว
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63133019257 นางสาวฉันทสินี โพธ์ิศรี

63133019258 นายณัฐพล แพงวาปP

63133019259 นายวัชรพงศ ไร<ขาม

63133019260 นายฐากูล ธาตุทอง

63133019261 นางสาวสุภัทรตา พลบํารุง

63133019262 นางสาวอุมาพร คําพุก

63133019263 นางสาวภัคจิรา เอ็นดู

63133019264 นางสาวชลดา เจริญสุข

63133019265 นายพรหมเรศ คํามาก

63133019266 นางสาวธนวรรณ โพธ์ิฉัตร

63133019267 นางสาวผ<องจิตร เตรียมแรง

63133019268 นางสาวขนิษฐา ยะไชยศรี

63133019269 นายวุฒิชัย จันทองฮาด

63133019270 นางสาวไอลดา วงษาวัตร

63133019271 นางสาวอัชฎาภรณ วงคหนองแล�ง

63133019272 นางสาวมะลิวัลย สีมาตย

63133019273 นางสาววรรณิษา ญาณสิทธ์ิ

63133019274 นางสาวศิริวรรณ พ่ึงพิง

63133019275 นายสายธาร โพธ์ิทอง

63133019276 นางสาวกาลติมา ตุพิลา

63133019277 นางสาวนิตยา คุ�มเงิน

63133019278 นางสาวพิมพิกา มุกดาม<วง

63133019279 นางสาวณารีรัตน. ทําสิมมา

63133019280 นางสาวสิรินยาพร ไมตรีแพน

63133019281 นางสาวณัฐนารี แสนเกษม

63133019282 นางสาวบุณยาพร สงฆนาม

63133019283 นางสาวพิมพชนก สว<างชุม

63133019284 นางสาวชลาลัย ทองภูบาล

63133019285 นายกฤษฎา เถรหม่ืนไวย
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63133019286 นายจักรกฤษณ อายินดี

63133019287 นางสาวนริสา จันทะบุตร

63133019288 นางสาววลีพัชร นามวงศ

63133019289 นางสาวศัตถาพร วังพิกุล

63133019290 นายกิตติธัช นาถมทอง

63133019291 นายจักรภพ เพ็ชรแก�ว

63133019292 นางสาวโสรยา ทองประสม

63133019293 นายวันชนะ เบ�าวรรณ

63133019294 นางสาววรุณยุภา จรัญวรรณะ

63133019295 นางสาวพรรณนภา สอนสุภาพ

63133019296 นายกิติพัทธ แก�วกันยา

63133019297 นางสาวรัชฎา หงษโง<น

63133019298 นายธนากร สายสุด

63133019299 นางสาวป6ทมา หยองเอ<น

63133019300 นายธนาวุฒิ สุขะ

63133019301 นางสาวสุกัญญา ทีฆัมเพชร

63133019302 นางสาวธัญชนก อะปะมาเถ

63133019303 นางสาวจาวภา ศิริการ

63133019304 นางสาววงเดือน เชยจันทา

63133019305 นายอภิวัฒน ช�างคง

63133019306 นางสาวพรประภา เฉิดดิลก

63133019307 นายศิวกร เพ่ิมสุข

63133019308 นางสาวศศิOกร กาฬพันธ

63133019309 นางสาวมณฑิรา แก�วสมศรี

63133019310 นางสาวมณิสรา นามบิดา

63133019311 นางสาวสร�อยเพชร สุโพธ์ิ

63133019312 นายคามิน กมลรัตนพิสุทธ์ิ

63133019313 นายธีทัต ศิริยม

63133019314 นางสาวมัลลิกา มุริจันทร
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63133019315 นางสาวศศิยากรณ ทับศรี

63133019316 นายภัทรวิทย อโนวัลย

63133019317 นางสาวเรือนแก�ว จงกลรอด

63133019318 นางสาวกัณฐมณี ธงงาม

63133019319 นางสาวสุภาวิณี เดชเจริญ

63133019320 นายพุทธศักด์ิ กําจร

63133019321 นางสาววิชุดา บํารุงรส

63133019322 นางสาวนริศรา ขันนามล

63133019323 นายอัครเดช โพธิบัณฑิต

63133019324 นางสาวปวีณา งามดี

63133019325 นางสาวทิวารัตน บุดดา

63133019326 นางสาวอาภัสรา ศรีวิชา

63133019327 นางสาวมริษา เจริญศิริ

63133019328 นายปAยะเวช วงษจารย

63133019329 นายนัฐกานต สีชมภู

63133019330 นางสาวพัณณิตา กองสมบัติ

63133019331 นางสาวศิรฎา อาจหาญ

63133019332 นางสาววรรณนิสา ประเสริฐนู

63133019333 นายประวีณ บุญบรรจง

63133019334 นายชานนท นันบุญมา

63133019335 นายสุรศักด์ิ ศรีพอ

63133019336 นายสิรวิชญ เมืองมาหล�า

63133019337 นางสาวลีลาวดี วงศศรียา

63133019338 นางสาวมาลิษา ขันทะชา

63133019339 นางสาวฉัตรมณี จิตรหาญ

63133019340 นางสาวนิติมา อันอาา

63133019341 นายอภิสิทธ์ิ ปวงประชัง

63133019342 นายเมธาวี วงศแสน

63133019343 นางสาวแพรวพรรณ แสนนาใต�
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63133019344 นางสาวปริชาติ อินทรศิลา

63133019345 นางสาวเกษนรินทร แข็งฤทธ์ิ

63133019346 นางสาวอุมาพร นาชัยฤทธ์ิ

63133019347 นางสาววริศนันท อุดรชัยนิตย

63133019348 นางสาวพินิจพร พันธพิทักษ

63133019349 นางสาวอัยลดา เพ็ชรสังฆาต

63133019350 นางสาววิไลลักษณ สุวรรณ

63133019351 นายสุรศักด์ิ พรใจสกุล

63133019352 นางสาวกิตติญา จิตระบอบ

63133019353 นางสาวชลธิชา ภูพลผัน

63133019354 นายพรชัย หารคําภา

63133019355 นางสาวธาพิดา สิมนาม

63133019356 นางสาวภัคจีรา ชาชัย

63133019357 นางสาวนิภาพร ไทยวงศ

63133019358 นางสาวพรนัชชา แก�วอินทร

63133019359 นางสาวศุภลักษณ ขุราษี

63133019360 นางสาวเสาวลักษณ จําปานุ�ย

63133019361 นางสาวจุฑารัตน บุริวรรณ

63133019362 นางสาวมณฑาณี มังคะวัฒน

63133019363 นางสาวศศิธร คํายางจ�อง

63133019364 นางสาวจุฑาธิป บุตรช<วง

63133019365 นายธนวัฒน กุญชนะรงค

63133019366 นางสาวฐิติมา ขันเงิน

63133019367 นางสาวสุรภา แซงผุย

63133019368 นางสาวลลิตภัทร อ�นเกษม

63133019369 นายรพีภัทร จารัตน

63133019370 นางสาวพรพิมล เพ่ิมทอง

63133019371 นายสุรชา นุระ พันธ 

63133019372 นายรัฐวุฒิ จันทรดี
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63133019373 นางสาวกรกนก พรมคํา

63133019374 นางสาวศิริวิภา อาษาราช

63133019375 นายณัฐกร สูตรขวัญ

63133019376 นางสาวกชปวร สิงหเดช

63133019377 นางสาวอารยา รอญยุทธ

63133019378 นายจิรภัทร วงศกาฬสินธุ

63133019379 นายนฤพล เสนจันทรฒิไชย

63133019380 นางสาววริศรา ธรรมลี

63133019381 นางสาวกนกวรรณ อนารัตน

63133019382 นายวัชร แดนหนองแปน

63133019383 นายสุรชาติ แสงตันชัย

63133019384 นางสาวกนกวรรณ สุขแสงรัตน

63133019385 นางสาวจุฬวฎี ตุ<นปKา

63133019386 นายกฤตชา ภักดี

63133019387 นายอํานวย สอนพรม

63133019388 นางสาวสกาวใจ รสภา

63133019389 นางสาวณัฏฐณิชา กองชนะ

63133019390 นางสาวพรทิพา ชาญการี

63133019391 นางสาวศรีประครอง เดชพรรณา

63133019392 นายสิทธิธรรม พิลาบุตร

63133019393 นางสาวธณิชา พิมยะวงค

63133019394 นายวัฒนา วรวงค

63133019395 นางสาวปAยพร เจนการ

63133019396 นางสาวฐิตินาฏ สิริวัฒนพงษ

63133019397 นางสาวเจนจิรา จันทวะลิต

63133019398 นางสาวยุวภา กุลสังข

63133019399 นายปณิธาณ อันละคร

63133019400 นางสาวจุฑามาศ ด<อนศรี

63133019401 นางสาวกัญญาพัชร พิชญประเสริฐ
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63133019402 นางสาวศุภาพิชญ ขจรฤทธ์ิ

63133019403 นางสาวอาพร ปะนาเส

63133019404 นางสาวสิรินัท บุสทิพย

63133019405 นายปฏิภาณ สุภา

63133019406 นางสาวชุติมา รักสกุล

63133019407 นางสาวนิชธาวัลย นามวงษษา

63133019408 นายนนทธเกตุ อินทนนท

63133019409 นางเบญจมาศ ชุ<มวิเศษ

63133019410 นางสาวพันธกานต รัศเสียร

63133019411 นายปราโมทย ราชพรรณา

63133019412 นางสาวปพิชญา เด็ดพุดซา

63133019413 นางสาวชนิสรา แก�วกุลศรี

63133019414 นางสาวอาทิติยา ไกรทอง

63133019415 นางสาวสิรฎา ดวงทาแสง

63133019416 นางสาวสุดาทิพย โพธ์ิชัยเลิศ

63133019417 นางสาวสุพรรษา จันทรขาว

63133019418 นางสาวธิดาวรรณ พลบูรณ

63133019419 นางสาวณัฐทยา แสนคํา

63133019420 นางสาวฐิติภรณ สิงหาร

63133019421 นางสาวอรปรียา กัญญาภู

63133019422 นายกฤษฎา ตามวิสัย

63133019423 นางสาววริศรา คําซาว

63133019424 นางสาววิชชุฎา ศรีทะบาล

63133019425 นางสาวฐิติวรดา ชาตรี

63133019426 นางจินตหรา เดชบุรัมย

63133019427 นางสาวพัชรินทร สินเธา

63133019428 นางสาววันเพ็ญ ตุ<นเฮ�า

63133019429 นางสาวพรนภา ขุนประเสริฐ

63133019430 นายวรเมธ อนุพันธ
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63133019431 นางสาวลงกรณ ชีกว�าง

63133019432 นางสาวจีรพร วิทูรยศิลปM

63133019433 นางสาวพรศิริ ชารีวาร

63133019434 นายวัจนกร หอมไกรลาศ

63133019435 นางสาวมลิดา เชื้อไพบูลย

63133019436 นายพชร เหลืองไตรรัตน

63133019437 นายจิรวัฒน สมศรีโย

63133019438 นายธรรศ คําย่ิง

63133019439 นายภักค เพ็ชรสันทัด

63133019440 นางสาวรัตติกาล คํากอง

63133019441 นางสาวสิริยากร เพียดา

63133019442 นายกีรติ เฮงสกุล

63133019443 นางสาวเจษฎี วงศศรีทา

63133019444 นางสาวภัธราภรณ เหลาไชย

63133019445 นางสาวศิริพร ไชยรส

63133019446 นางสาวนิรัชพร สมฤษคูณ

63133019447 นางสาวกีรติ เพชรภักดี

63133019448 นางสาววรรณิภา สิงหพิลา

63133019449 นางสาวกนกวรรณ พันพิทักษ

63133019450 นายพส สมบูรณ

63133019451 นางสาวอารีรัตน คณะแสวง

63133019452 นางสาวสุพัตรา เทศารินทร

63133019453 นายเกริกพล ผนิดรัตนากร

63133019454 นางสาวสุจิตรา รัตนพันธ

63133019455 นางสาวกิติพร คงทะมาตร

63133019456 นางสาวอรอนงค พลโคกก<อง

63133019457 นางสาวสุคนธ จันทะดวง

63133019458 นางสาวชลุตา พิลาศรี

63133019459 นางสาวสุจิตรา บัวใหญ<รักษา
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63133019460 นายเมธา สิมมาคํา

63133019461 นายกันตภณ ป6กกังเวสัง

63133019462 นางสาวขวัญฤทัย มูลศรี

63133019463 นางสาวขวัญชีวา จันทราศรี

63133019464 นางสาวกวินธิดา แก�วน�อย

63133019465 นางสาวมณีนุช เรืองเดช

63133019466 นางสาวรัชนี โพธ์ิย้ิม

63133019467 นางสาวสรีพร อุทิศ

63133019468 นางสาวชนิษฐา รูตังติ

63133019469 นางสาวปพิชญา หินชนะ

63133019470 นายต<อตระกูล อันหนองกุง

63133019471 นางสาวกมลรัตน โดยเคน

63133019472 นายชาญณรงค โพธิจักร

63133019473 นางสาวภัทรกร เชาวนิรนาท

63133019474 นางสาวสุธาสินี จรนามล

63133019475 นายภัทรศักด์ิ เตชสุนทรกุล

63133019476 นางสาวกนกวรรณ เพียรพิทักษกิจ

63133019477 นางสาวกันยารัตน กันทอง

63133019478 นางสาวสุดารัตน ชาสงวน

63133019479 นางสาวณัฐติญา กล�าหาญ

63133019480 นางสาวธนาวรัตน บุญแสง

63133019481 นายมนูญ เจริญมา

63133019482 นางสาวรุ<งนิภาภรณ เครือพันธ

63133019483 นางสาวเจนจิรา มาตยะโค

63133019484 นางสาวขวัญฤดี บุญนาดี

63133019485 นางสาวภาชินี เมืองเก<า

63133019486 นางสาวจานุพร มังคะรัตน

63133019487 นายนุกุล บุญหลาย

63133019488 นางสาวชลธิชา สีหามูล
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63133019489 นางสาววิไลลักษณ ไพราม

63133019490 นางสาวธณัญพรรธน อุปศรี

63133019491 นายพีรพงษ สอนสุภาพ

63133019492 นายจิรวัฒน ศรีแก�ว

63133019493 นางสาวกมลชนก ไชยงค

63133019494 นางสาวกรกรีญา เชียงแสน

63133019495 นางสาววนาลี หงอกชัย

63133019496 นางสาวกชพรรณ ชาธิพา

63133019497 นางสาวชนานันท โกสุมา

63133019498 นางสาววิรินรัตน ศรีสูงเนิน

63133019499 นางสาวจริยา ทํานาเมือง

63133019500 นางสาวพิมพลภัส พันธไพศาล

63133019501 นางสาวภัทรวรรณ กองน้ํา

63133019502 นางสาวเจษฎาภรณ ไชยทอง

63133019503 นางสาวปนิชา บุญโชติยกุล

63133019504 นายชัยวัฒน ซาวงษ

63133019505 นายสามารถ ซุ<นใช�

63133019506 นางสาววิชุกาญจน ศิริเสมาพิทักษ

63133019507 นายธนกฤต พิทักษชัยชาญ

63133019508 นางสาวปฏิญญา อุทธา

63133019509 นางสาวอิงวรินทร นพอนนทวรกุล

63133019510 นางสาวจุฬาลักษณ เอื้อกิจ

63133019511 นางสาวนันทณภัทร หันจรัส

63133019512 นางสาวอุมาพร เภาพาน

63133019513 นางสาวจิตติรัฐ จันทรกุญชร

63133019514 นางสาวสุธาทิพย หนูนิล

63133019515 นางสาวสุวิชญาน บุญโท

63133019516 นางสาวนวพร หาญเสนา

63133019517 นางสาวป6ทมาพร ย่ิงยืน
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63133019518 นางสาวกวิสรา สุภาพันธ

63133019519 นางสาวอธิติยา หมอกเเจริญ

63133019520 นางสาวธิดาพร กัตติยะ

63133019521 นางสาวมุกรวี เอื้องจันทึก

63133019522 นางสาวดุจดวงมณี เครือแก<นแก�ว

63133019523 นางสาวศิรินทรญา อาษาสนา

63133019524 นายคมกริช ไมตรีสวัสด์ิ

63133019525 นายหนึ่ง พูลทรัพย

63133019526 นางสาวจิรัชยา สีแสงน�อย

63133019527 นางสาวเกวรินทร ไสยโชติ

63133019528 นายวีรสิทธ์ิ นงนุช

63133019529 นางสาวนฤมล ราษีทอง

63133019530 นางสาวนิธิพร คันธารส

63133019531 นางสาวจิราพร ภูบานชื่น

63133019532 นางสาวสุปวีรกรณ สรณศรีคุณากร

63133019533 นางสาวสรัลพร แสนเหวิม

63133019534 นางสาวปภัสรา ประโมทะโก

63133019535 นางสาววราลักษณ มณีวงษ

63133019536 นางสาวป6ทมาภรณ โมธรรม

63133019537 นางสาวนริศรา พลาทิพย

63133019538 นางสาวกัลยาณี จรัญพงษ

63133019539 นางสาวนพรัตน ยลวิลาศ

63133019540 นางสาววรางคณา เหนือจําทิศ

63133019541 นางสาวปราณิสา จําปPสี

63133019542 นายณัฐพงษ ม<อมพะเนาว

63133019543 นางสาวนิชา ชัยสอน

63133019544 นางสาวมาติกา นนทะโคตร

63133019545 นางสาวจิราพร ดรกางสี

63133019546 นางสาวกาญจนา วรสิงห
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63133019547 นางสาวศศิประภา คุณประทุม

63133019548 นายพงษพัตร พรูนพรม

63133019549 นางสาวพิกุล สุรกาญจน

63133019550 นางสาวรัชดาภรณ จันทา

63133019551 นายณัฐพล ศรีหนองเม็ก

63133019552 นางสาวณิชานันท คําภู

63133019553 นางสาวพัชรีพร พลเย่ียม

63133019554 นางสาวสุริวรรณ พิมพเสน

63133019555 นางสาวปาริฉัตร ศรสียน

63133019556 นางสาวสุชาดา รักษาภัย

63133019557 นางสาวรุ<งดารา สายตา

63133019558 นายชัยณรงค หนองทุ<ม

63133019559 นายนรากร คําเจียก

63133019560 นายอนุชา มาระเทศ

63133019561 นายสิทธิชัย วัดเข�าหลาม

63133019562 นางสาวลลิตา รู�แสวง

63133019563 นางสาวณัชชา อารยะกิตติพงศ

63133019564 นางสาวสุพัตรา ทองอรุณ

63133019565 นายพงศวสิษฐ คําจันทร

63133019566 นายเอกสิทธิ บุญหวัง

63133019567 นางสาวณัฐสุดา นันทะสมบัติ

63133019568 นายสุรเชฎฐ รักธรรม

63133019569 นางสาวนฤมล อ�อมทองหลาง

63133019570 นางสาวอังคณา เวสา

63133019571 นางสาวลลิตา แก<นที

63133019572 นางสาวอภิญญา อ�วนพรมมา

63133019573 นายเศรษฐพงศ วิลินไพร

63133019574 นางสาวสุวรรณี สูงเนิน

63133019575 นางสาวนันทิกานต วาลยมนตรี
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63133019576 นางสาวจิรัชญา พันธุตาธนากร

63133019577 นางสาวนภาภรณ พันเงิน

63133019578 นางสาวนัยภรณ มูลสาย

63133019579 นางสาววิไลรัตน ไชยสุข

63133019580 นางสาวประวีณา จันทรคูณ

63133019581 นางสาวพัชรพร แก�วสุข

63133019582 นางสาวนิภาพร บุญเทียน

63133019583 นายเกษม ศรีบุญโรจน

63133019584 นางสาวพรรณนภา ไร<กลาง

63133019585 นางสาวนรินธร ทมธิแสง

63133019586 นางสาวศุภรัตน ซ่ือตรง

63133019587 นางสาวโสภิดา ดนตรี

63133019588 นางธัญภรณ ขาวขํา

63133019589 นางสาวเปPYยมศิริ ทองนํา

63133019590 นางสาวอังจุรี ศรีวงษา

63133019591 นางสาวเจษฎาภรณ บูระพิน

63133019592 นางสาววิราวรรณ เหลาฤทธ์ิ

63133019593 นางสาวสุมาลี ถวิลฤทธิพร

63133019594 นายเดชา กชภูมิ

63133019595 นางสาวฐาปนีย สุวรรณเวียง

63133019596 นางสาวศรัญญา รังศรีแก�ว

63133019597 นางสาวเมธาพร อย<างสวย

63133019598 นายอภิสิทธ์ิ สังขอ<วม

63133019599 นางสาวธีรารัตน เนตรวงษ

63133019600 นางสาวเจนจิรา เกตุใส

63133019601 นายชาครินทร เศวตวงษ

63133019602 นางสาวพัชรีภรณ สมอินเอก

63133019603 นางณภัทร เหิมสารจอด

63133019604 นางสาวนิรมล กลางบุญมา
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63133019605 นางสาววิดาภรณ วิจิตรพจน

63133019606 นายพงษสิทธ์ิ อ<อนหา

63133019607 นางสาวพิยดา บุตรกอย

63133019608 นายอภิวัฒน จันทรมีศิลปM

63133019609 นางภัชษนัญฑ ภูแสนศรี

63133019610 นางสาวนัฐณิชา คําตา

63133019611 นายชนกนันท ธรรมศิลปM

63133019612 นายพงศธร ทูลธรรม

63133019613 นางสาววัชราภรณ บัวขาว

63133019614 นางสาวธัญญรัตน บริวาร

63133019615 นางสาวนันทิยา กวานดา

63133019616 นายอนุชน ดวงจันทร

63133019617 นางสาวจันทรสุดา ชื่นใจ

63133019618 นางสาวจิรารัตน สรรพวุธ

63133019619 นางสาวจงรักษ ดงพงษ

63133019620 นางสาวปาณิสรา เพ็ญจันทรศิริกุล

63133019621 นายพฤษภา ปราบพาล

63133019622 นางสาวญาณัจฉรา คนซ่ือ

63133019623 นายกุศลชัย เวียงวิเศษ

63133019624 นางสาวมะลิษา มะลาเหลือง

63133019625 นางสาวเสาวรินทร ประทิพยเนตร

63133019626 นางสาววัลลิภา โคตะมะ

63133019627 นางสาวสุนิษา เพชรโคตร

63133019628 นายธินโรจน วัฒนโชติวิชช

63133019629 นางสาวมัลลิกา แก�วบท

63133019630 นายเขตตะวัน พันเหนือ

63133019631 นางสาวกนกพร เสนามาตย

63133019632 นางสาววิลาสินี วังคะฮาด

63133019633 นางสาววันทนา พิกุลศรี
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63133019634 นางสาวเสาวลักษณ พรดอนก<อ

63133019635 นางสาวณัฏฐชญาภา ชาอุ<น

63133019636 นางสาวแพชริยา นาก�อนทอง

63133019637 นางสาวสุรัญชนา ทิพนนท

63133019638 นายคณิสรณ โพธิรุกข

63133019639 นางสาวมัททระ ชารินทร

63133019640 นางสาวอธิกา ไชยโยราช

63133019641 นายพงศกร กองษร

63133019642 นางสาววิลาวรรณ พุทธาหาร

63133019643 นายพุทธพงษ โสภณ

63133019644 นางสาวรัตนาภรณ ผาลา

63133019645 นางสาวอัษฎารักษ คําผุย

63133019646 นายณัฐวุฒิ อันธุ

63133019647 นางสาวอภิญญา จักรนารายณ

63133019648 นายศิริชัย ลาวงศ

63133019649 นางสาวพัฒจิรา วงษราษฎร

63133019650 นางสาวพิวรรณดา ชารีหนองหว�า

63133019651 นายฉัตรบดินทร สนธิ

63133019652 นางสาวจุฑารัตน คําผอง

63133019653 นางสาวณัฐกานต ชมภูทีป

63133019654 นางสาวสาธินี ภูนบทอง

63133019655 นายกฤาณากร โนนทนวงษ

63133019656 นางสาวศิริลักษณ แสงนวล

63133019657 นางสาวจิราพร พลศักด์ิ

63133019658 นายวัชรพงษ รัฐถาวร

63133019659 นางอมรรัก สายาพัฒน

63133019660 นายตรีเพชร แก�วมาลา

63133019661 นางสาวมณฑกานต ลุนทา

63133019662 นางสาวธัญญลักษณ พาลึก
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63133019663 นางสาวจุฑามาศ โสสุด

63133019664 นางสาวแววมณี ศรีหาชาด

63133019665 นางสาวละออง ลัดพล

63133019666 นางสาวดุษฎี อุ<นผาง

63133019667 นายชัชวาลย ขาวหอม

63133019668 นางสาวสุพรรณี ภิบาลน�อย

63133019669 นางสาวสิริพรรณ เผ<ากัณหา

63133019670 นายปAยะนันท จันทะเวช

63133019671 นางสาวกนกสิริ หนูป6ทยา

63133019672 นายอภิสิทธ์ิ มันทะรา

63133019673 นายวิรัช รัตนชัยวรรณ

63133019674 นายพิจิตชัย ทองจรัส

63133019675 นางสาวกิตติยา ศรีบุญเรือง

63133019676 นายสกล ยศรุ<งเรือง

63133019677 นางสาวณภาภัช มารศรี

63133019678 นางสาวกนกพร อัคคะฮาด

63133019679 นายธวัชชัย บุญนาง

63133019680 นางสาวกัญญนัช ทองดี

63133019681 นางสาวกฤษฎาญชลี ธวัชโชติ

63133019682 นางสาวจรรยวรรธน สุพรรณพุทธา

63133019683 นางสาวรติพร พันธุวงศ

63133019684 นางสาวชยุดา พงษศรีหดุลชัย

63133019685 นางสาวกาญจนา เชื้อสาวะถี

63133019686 นายศราวุฒิ จารพันธ

63133019687 นายภุชเวศ ห<มขวา

63133019688 นางสาวจุฑาทิพย เกยเมือง

63133019689 นางสาวรันติยา แก�วชุมพล

63133019690 นางพนิดา ชาเหลา

63133019691 นายณัฐชนน โคตุทา
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63133019692 นางสาวรัชนี สารพัฒน

63133019693 นางสาวอัญทิชา พันธุโพธ์ิ

63133019694 นางสาวเจนจิรา กอห�าว

63133019695 นางสาวจันทราทิพย นาโพธ์ิ

63133019696 นายแดน น�องดี

63133019697 นางสาวรัตติยาภรณ ดวงคํา

63133019698 นายทองจันทร ป6ทวงค

63133019699 นางสาวพัชรินทร พัฒนโภครัตนา

63133019700 นายนันทวัฒน วงษทองดี

63133019701 นางสาวพิมพลดา โสชารี

63133019702 นางสาวรัตติกาล สีพาลา

63133019703 นางสาวจิระประภา เหง<าลา

63133019704 นางสาวพัชรา โตเจริญ

63133019705 นายศรายุทธ ชุมพรม

63133019706 นางสาวปAยวดี เข�รงค

63133019707 นางสาวตวงกมล เต็มบุญเกียรติ

63133019708 นางสาวเบญจรัตน มูลโพธ์ิ

63133019709 นางสาวศรัญญา สุขเนียม

63133019710 นางสาวสุกัญญา ชัยยนต

63133019711 นางสาวพัชรา จุมพล

63133019712 นางสาวจันทนา ถมคํา

63133019713 นางสาวชลิตา ศิรภัสธนาพงศ

63133019714 นางสาวเสาวรส กลิ่นตัน

63133019715 นางสาวอภิญญา โสภานเวช

63133019716 นายไพโรจน ต�นจําปา

63133019717 นางสาวเสาวคนธ สมอดี

63133019718 นางสาวประไพลักษณ ไชยโกฎิ

63133019719 นายธัญวัฒน รักษาวนิชชา

63133019720 นางสาวณัฐกุล ทาธิวรรณ
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63133019721 นางสาวพราวนภัส แพทยเจริญ

63133019722 นางสาวดวงสุดา พลจันทร

63133019723 นายประวิทย จันทวารา

63133019724 นายเทียนชัย ภู<เจริญวณิชย

63133019725 นายศิวาดล ศรีทอง

63133019726 นางสาวพัชรดา ศรีสุภะ

63133019727 นางสาววิภาวี วันหอม

63133019728 นายศุภสิทธ์ิ สุวรรณ

63133019729 นายพิชิต สอนทุย

63133019730 นางสาวชัญญา กองสิงห

63133019731 นางสาวรัตนา มาศรี

63133019732 นายพงศธร สิทธิไพร

63133019733 นางสาวพนิดา ทนงอาศา

63133019734 นายอภิวัฒน กองสี

63133019735 นางสาวช<อผกา ฉวีเวช

63133019736 นางสาววรัญญา โกฏิรักษ

63133019737 นางสาวเจนจิรา โคตรศรีวงษ

63133019738 นางสาวจินตนา เพียจุน

63133019739 นางสาววิมลวรรณ โยมศรี

63133019740 นายพศวัต ดีวงษา

63133019741 นายชัยวัฒน เหลี่ยมสิงขร

63133019742 นางสาวพรไพลิน จันทิหล�า

63133019743 นางสาวณภัทร โสมนัส

63133019744 นายฉัตรชัย รัตนไชยสงค

63133019745 นางสาวรัตติยา คําบุญเกิด

63133019746 นางสาวหทัยชนก พลลา

63133019747 นางสาววิลาสินี ชมชัย

63133019748 นางสาวสุประภา ป6ทถาพงษ

63133019749 นายอรรถวิทย สีทิศ
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63133019750 นางสาวกฤษณา ฉวีวงศ

63133019751 นางสุดารัตน แปะทา

63133019752 นางสาวอุไรทิพย พรมพาน

63133019753 นางสาวอัมพร จันทโยธี

63133019754 นางสาวอินทิรา ขืนเขียว

63133019755 นางสาวสาวิตรี บุญวิเศษ

63133019756 นางสาวพิมลรัตน คําดี

63133019757 นายอธิศักด์ิ ชมชื่น

63133019758 นางสาวพัชรินทร มาสอน

63133019759 นายธนานนท บุญเขตร

63133019760 นางสาวอารียา คันทะนาด

63133019761 นางสาวฐิตินันท วิสูงเร

63133019762 นางสาวลลิตา วงษหนองแล�ง

63133019763 นางสาวกนกพร ดีสุวรรณ

63133019764 นางสาวพิมพสุภา ภูยาทิพย

63133019765 นายยุทธศักด์ิ ใจแก�ว

63133019766 นายกิตติศักด์ิ บัวพา

63133019767 นางสาวดาริณ จันทะคาม

63133019768 นายรณพีร สารการ

63133019769 นางสาวสุดารัตน อ<อนหัวโทน

63133019770 นางสาววาสนา ศิริไปล

63133019771 นายวรัชญ สกุลเทวัญพิทักษ

63133019772 นายยงยุทธ พงสาลี

63133019773 นางสาวปAยะมาศ พินิจกุล

63133019774 นายประกฤษฎ์ิ บุญเรือง

63133019775 นายเอกพงษ ชาภักดี

63133019776 นายสิรวิชญ สารวงษ

63133019777 นางสาวพัชรพร ถาไชยลา

63133019778 นางสาวภัทรวดี ดําจ<า
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63133019779 นางสาววศินี แสงกลาง

63133019780 นางพัชริน คํานก

63133019781 นายอภิสิทธ์ิ บุญศรี

63133019782 นางสาวรัตนาพร วิชาศรี

63133019783 นายวิจิตรภัณฑ เทศศรีเมือง

63133019784 นางสาวนันทนภัส หนันทุม

63133019785 นางสาวสุนิตา ใจวรณ

63133019786 นางสาวนฤมล ยอดมงคล

63133019787 นางสาวณัชชา สิงทิศ

63133019788 นายพัทธดนย จัยสิน

63133019789 นางสาวชนิตา สินเนือง

63133019790 นายภัทกรณ คําโทน

63133019791 นายทรัพยสถิต นาคดี

63133019792 นางสาวศรัณยพร บุญปก

63133019793 นางสาวฉัตรลดา พรมคุณ

63133019794 นางสาวสุวคนธ สุวรรณหาร

63133019795 นางสาวสวรรยา ภูมิพันธ

63133019796 นายอัมเรศ นิลน�อย

63133019797 นางสาวชไมพร ศรีหาวงษ

63133019798 นางสาวอารุณี ขัตติยะวงค

63133019799 นางสาวจิณหวรา จันนาหว�า

63133019800 นายจักรพงศ ลพพันทอง

63133019801 นางสาวณัฏฐศศิ ปุริตัง

63133019802 นายทวีศักด์ิ จีเวิน

63133019803 นางสาวสุภาวดี แผงตัน

63133019804 นายธิติ เจริญศักด์ิ

63133019805 นางสาวขวัญชนก นาคจันทึก

63133019806 นางสาวธิดารัตน แปะกลาง

63133019807 นางสาวพัณณิตา บุตรศรี
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63133019808 นางสาวปAยะวรรณ คําหมอน

63133019809 นางสาวมณฑกาญจน ทองดี

63133019810 นางสาวประนิดา มาอุ�ย

63133019811 นางสาวภัสดาพร อัจฉริยพงศ

63133019812 นายสราวุธ โคตโยธา

63133019813 นางสาวศิริประภา ต�นกันยา

63133019814 นางสาวนฤชา ฉิมกูล

63133019815 นางสาวศิริพร ประ ภาษี 

63133019816 นางสาวรัชนีกร บุญช<วย

63133019817 นางสาวณัฐธิดา อันรักษ

63133019818 นายกิตติภณ ภูมิภาค

63133019819 นางสาวชฎาพร ปกปHอง

63133019820 นางสาววิภาภรณ ศรีวงยาง

63133019821 นางสาวธัญณิชา ล<ามแขก

63133019822 นางสาวสุธินันท โสดา

63133019823 นายนรินทร นาทองบ<อ

63133019824 นางสาวนริศราวรรณ วงเวียน

63133019825 นางสาวสุกัญญา ดวงวงษา

63133019826 นางวิไลรัตน กิตติวิริยะ

63133019827 นางสาวภาษิตา หาญศึก

63133019828 นางสาวพนิฏา มัตภาพ

63133019829 ว<าที่  ร.ต.อรรถกฤษ สุราวรรณ

63133019830 นางสาวนิภาภรณ สมพงษ

63133019831 นางสาวลลิตา โชติวรรธกวณิช

63133019832 นางสาววิภาฎา พะโคสี

63133019833 นายธงชัย พุกรอด

63133019834 นายณัฐวุฒิ สมสีไสย

63133019835 นางสาวอรษา ยศรุ<งเรือง

63133019836 นางสาวเบญจมาศ วงษไชยา
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63133019837 นางสาวอุบลรัตน บุณยเกียรติ

63133019838 นางสาวทักษิณีพร เขียวไกร

63133019839 นางสาวประภาพร เจริญราษฎร

63133019840 นางสาวนฤมล เทียงป6ด

63133019841 นายพิริยกร ดีเสมอ

63133019842 นางสาวฤคินันท วรแสง

63133019843 นางสาวเนตรนภา อาธิบุตร

63133019844 นางสาวนัณษธิฎา ธรรมสินธชูโชติ

63133019845 นายชํานาญ ไชยธรรมมา

63133019846 นางนิรานุช ธรรมะ

63133019847 นางสาวประเสริฐศรี บุญหล�า

63133019848 นายศราวุธ แสงสุวรรณ

63133019849 นางสาวทิพรัตน เวินสุวรรณ

63133019850 นางสาวกาญจนาพร สินทร

63133019851 นางสาววรัญญา แสงทวี

63133019852 นางสาวผุสรัตน สิงหคูณ

63133019853 นางสาวนาราภัทร คําสวาท

63133019854 นางสาวจิราวรรณ จันทรบุตร

63133019855 นางสาวณิชกมล ภัทรสิริสวัสด์ิ

63133019856 นางสาวแสงระวี แก�วขาว

63133019857 นางสาววรัญญา นาริโพธ์ิ

63133019858 นายอรรณพ ชินพัฒนาการ

63133019859 นางสาวณัฐสุดา สิทธิหาโคตร

63133019860 นางสาวทิพยวรรณ ภวภูตานนท

63133019861 นางสาวจริยา เพ่ิมพูนอนันต

63133019862 นางสาวพรพิมล สิงสวนมอญ

63133019863 นางสาวแพทลียา พัฒมี

63133019864 นายอําพล สืบสุนทร

63133019865 นางสาวอัญชลี สินธุมา
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63133019866 นางสาวสุกานดา ธีรเวชกุล

63133019867 นายทัตพงศ กล่ําสกุล

63133019868 นายวิษณุพล บุญสิงห

63133019869 นางสาวสุนิสา โคตรนายูง

63133019870 นางสาวสุลัดดา ภูนาเงิน

63133019871 นางสาวรัตนา ภูยาฟHา

63133019872 นางสาวอุบลรัตน แจ�งจิต

63133019873 นางสาวศิริวรรณ ศรีแก�ว

63133019874 นางสาวสุวนันท เทียบโว

63133019875 นางสาววรลักษณ บุญชด

63133019876 นางสาวภาณุมาศ แอมนนท

63133019877 นางสาวอภิญญา แก�วหานาม

63133019878 นางสาวญาณันธร พรรณงาม

63133019879 นางสาวอังคณา นิยะนันท

63133019880 นางสาวมิรินดา อาจกมล

63133019881 นายปAยากรณ สมยัง

63133019882 นางสาวปรียาดา ไตรรงควิจิตร

63133019883 นางสาวเจษฎา โพธิสาขา

63133019884 นางสาววิไลวรรณ สีแกวิน

63133019885 นางสาวชนมชนก สุพรหมอินทร

63133019886 นางสาวมัสลิน สีระวัลย

63133019887 นายนิติธร ไชยยงค

63133019888 นางสาวสุกัญญา จิตม่ัน

63133019889 นางสาวกมลฉัตร สันดี

63133019890 นางสาวรัชดา เถินมงคล

63133019891 นางสาวสุดารัตน อนุสุริยา

63133019892 นางสาวนิรัตติยากร แสนนาใต�

63133019893 นางสาวเยาวลักษณ ภูประพันธ

63133019894 นางสาวปานดวงใจ เพียชิน
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63133019895 นางสาวธัญญาพร นูวิเลิศ

63133019896 นางสาววราภรณ คําจันวงษา

63133019897 นางสาวอลิษา คําโสภา

63133019898 นางสาวปาริชาติ เวียงบาล

63133019899 นางสาวบุษยารัตน เกิดกลาง

63133019900 นายวราณัฐ ทองคํา

63133019901 นายปภังกร พุทธทองศรี

63133019902 นายสุริยัน คําแก�ว

63133019903 นางสาวสุภาภรณ ราชาวงษ

63133019904 นางสาวฐิติรัตน ราชฐาน

63133019905 นายธนณัฐ ละดาวัลย

63133019906 นางสาวพลอยไพลิน นาชัยนาค

63133019907 นางณัฐชยา ธนประดิษฐกูล

63133019908 นางสาวอรวรรณ จันคง

63133019909 นางสาวกนกพร ทองสุริชัยศรี

63133019910 นางสาวจุฑามาศ ไชยมณี

63133019911 นางสาววิลัยพร ตอเสนา

63133019912 สิบเอกพงษนรินทร ศรีวะรมย

63133019913 นางสาวอิสราภรณ ภูลมผา

63133019914 นายธนากรณ ถิตยผ<อง

63133019915 นายอนุชน บุษดี

63133019916 นางสาวป6ญญพร ทําพันธ

63133019917 นายเจตพล ทองจอก

63133019918 นายนราธิป สุขสมกิจ

63133019919 นายพงษพัฒน แก�วมา

63133019920 นายประกอบ เมืองเกิด

63133019921 นางสาวเอื้อศุภร ปะกาเว

63133019922 นางสาวรัตติกานต เกตุแก�ว

63133019923 นางสาวนภากานต แดนดี
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63133019924 นางสาวอมรรัตน รัตนะพินิช

63133019925 นางสาวสุกานดา แสงวิชัย

63133019926 นางสาวกัญญาภัทร รัฐอาจ

63133019927 นายสิทธิชัย กุดแถลง

63133019928 นายกิตตินันท นาไชยา

63133019929 นางสาวนภัสนันท สะตะ

63133019930 นางสาวสุวิมล อินทรชัยศรี

63133019931 นางสาวมนัญชยา พานิชถาวร

63133019932 นางสาวสุภัทรา วงษาเนาว

63133019933 นายกรเพชร ดวงวิชา

63133019934 นางสาววรนาฎ ทองตะโก

63133019935 นายอภิสิทธ์ิ วรามิตร

63133019936 นายณัฐพงศ พิมพมสูตร

63133019937 นางสาวอิงลดา แสนหอม

63133019938 นายสัญนิพัทธ คงต้ัง

63133019939 นางสาวปุณยนุช สร�อยโพธ์ิ

63133019940 นางสาวนเรนทรฤทธ์ิ หล�าสุดตา

63133019941 นางสาวปวริศา โพชะโน

63133019942 นางสาววรลดา แสนแก�ว

63133019943 นางสาวอุมาภรณ ขันซ�าย

63133019944 นางสาวนริศรา ศึกษา

63133019945 นางสาวฐิติมา ตรองติรัมย

63133019946 นางสาวรัชนี แสนศักด์ิหาญ

63133019947 นายมณฑล พิมาลัย

63133019948 นางสาวจุฑามาศ เจริญวงศสกุล

63133019949 นางสาวกัลยาณี ชัยพิเดช

63133019950 นางสาวนิชาภา เจียรวัฒนากร

63133019951 นางสาวจีรนันท วงษสินธุ

63133019952 นายกฤษดา สวัสด์ิภูมิ
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63133019953 นางสาววันดี ศรีภูมิพฤกษ

63133019954 นางสาวธนิษฐา นาวัลย

63133019955 นายธนบดี ศรีสมบูรณ

63133019956 นายธีรภัทร พ<อครวงษ

63133019957 นางสาวฟHา หมวกชา

63133019958 นางสาวอรอุมา สุวรรณหงษ

63133019959 นางสาวจุรีเกตุ หลาบโพธ์ิ

63133019960 นางสาวเจนจิรา วงศแสน

63133019961 นางสาวเพชรพัชรา วิชัย

63133019962 นายปฐวี ศรีพลัง

63133019963 นายชยานันท มุ<งปHองกลาง

63133019964 นายจักรกฤษ ประทุมไทย

63133019965 นางสาวอรุณรัตน อัมพวา

63133019966 นางสาวณิชกานต รุ<งเรือง

63133019967 นางสาวฐานิต เทพวีระ

63133019968 นางสาวปวริศา หนันดี

63133019969 นางสาวสิญาณีย ทองสุขนอก

63133019970 นางสาวศิริภา ศรีเชียง

63133019971 นางสาวปภาวรินท คชมิตร

63133019972 นางพีชญานันทร ดาศักด์ิดี

63133019973 นางสาวนันทศิริ ขันตี

63133019974 นางสาววิไลพร จันขุนทศ

63133019975 นางสาวชฎาพร ชากํานัน

63133019976 นายทยากร สุวรรณธาดา

63133019977 นายวัฒนา พงษกล�า

63133019978 นางสาวพัณณิตา ภูครองพลอย

63133019979 นางสาวพิชชานันท วันเคลื่อน

63133019980 นายณัฐดนัย นาสูงเนิน

63133019981 นางสาวฐิติรัตน ศรีลาศักด์ิ
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63133019982 นางสาวลดาภรณ ดวงอุปะ

63133019983 นายสุริยา ศรีบุตรสี

63133019984 นายภูริวัฒน ขุราษี

63133019985 นางสาววัฒณี พลรักษ

63133019986 นายชาญณรงค ศรีสวัสด์ิ

63133019987 นางสาววัลภา พรศรีสุราช

63133019988 นางสาววราภรณ แจ<มปรีชา

63133019989 นางสาวกาญจนพรรณ พานพรม

63133019990 นายเนติรักษ กุหลาบโชติ

63133019991 นางสาวจิราภรณ จตุเทน

63133019992 นายณัฐพล ดอนเตาเหล็ก

63133019993 นางสาวธนธรณ พานพิกุล

63133019994 นางสาวช<อผกา นาทันตอง

63133019995 นางสาวณัฏฐกรณ ภูถูกใจ

63133019996 นางสาวกัญญวรา ลิภา

63133019997 นายอาทิตย ศรีกุตา

63133019998 นางสาวณัฐชา หอยสังข

63133019999 นายเดโชชัย ล�อมทอง

63133020000 นายสมบูรณ พรมศรีจันทร

63133020001 นางสาวปAยวรรณ วงษสังขทอง

63133020002 นางสาวปวียรัช สุวรรณวงษ

63133020003 นายวีระศักด์ิ บรรจง

63133020004 นางสาวดิศยนันท ภูคําวงค

63133020005 นางสาวชลิตา พรไทย

63133020006 นายกฤษฎีกร ประกิระนัง

63133020007 นายภมรเทพ เกิดปาน

63133020008 นางสาวนันทิยา ศรีหอม

63133020009 นางสาวรัชนีกร สอนใต�

63133020010 นางสาวประภาวรินทร ไชยชมภู
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63133020011 นางผกามาศ ภูแสนใบ

63133020012 นางสาวมณิสรา พันธไชย

63133020013 นางสาวกนกพร พงษศรีหดุลชัย

63133020014 นางสาวเจนจิรา ลือชาโคตร

63133020015 นางสาวปรียาณี อ<อนน�อย

63133020016 นางสาวสิริโฉม ทองศรี

63133020017 นางสาวรัตติยา คังดงเค็ง

63133020018 นางสาวฐานิตา บัวระบัดทอง

63133020019 นายคุณากร สมบึงกลาง

63133020020 นางสาวศุภธิดา เกิดเรณู

63133020021 นายณัฐสิทธ์ิ ประสาร

63133020022 นางสาวสิวานันท เนตรนิล

63133020023 นางสาวฐิวริญณ น�อยน้ําเที่ยง

63133020024 นายสันทิฎฐ อวนศรี

63133020025 นายณัฐกิตต์ิ พานชิง

63133020026 นางสาวธัญชนก เนื่องสิทธ์ิ

63133020027 นางสาวปAยภรณ ดาทุมมา

63133020028 นางสาววิภาพร วันเต็ม

63133020029 นางสาวศุภวรรณ วงศสิงหขัน

63133020030 นางสาววาสนา ศรียอด

63133020031 นางสาวป6ทมา คําสุข

63133020032 นางสาวศุภรัตน จํานงบุญ

63133020033 นางสาวศิริลักษณ โวลา

63133020034 นางสาวภิญญดา ประเสริฐศิลปM

63133020035 นางสาวณิชนันทน อุดทา

63133020036 นางสาวนิทาน ธรรมสาร

63133020037 นางสาวเกษราภรณ มูลดี

63133020038 นางสาวกานิตา วงศวิลา

63133020039 นายพงศธร สายจันทร
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63133020040 นายพิทักษ พงศ ค<อมสิงห 

63133020041 นางสาวมุทิตา สีกวนชา

63133020042 นางสาวสุพัตรา กมลฤกษ

63133020043 นางสาวปวีณา บุตรม<วย

63133020044 นายศุภศร ขะพินิจ

63133020045 นายนพดล พิมสาร

63133020046 นายกรณดนัย ศรีแก�ว

63133020047 นางสาวภัทรียา เถ่ือนเทียม

63133020048 นางสาวอัณชนา อ<อนอาจ

63133020049 นางสาวศิริลักษณ คําสงค

63133020050 นางสาวศิรประภา วงศศรีดา

63133020051 นางสาวเจษฎศุภา แสนราช

63133020052 นางสาวเกษฎาพร พรรณขาม

63133020053 นางสาวกัญญาพร ภัทรพานี

63133020054 นางสาวเจนจิรา แก�วมิตร

63133020055 นางสาวอรญา สุขใจ

63133020056 นางสาวอุดมทรัพย วงศพรหม

63133020057 นายพงศกร กําแพงคํา

63133020058 นายศิวกานต มาธุระ

63133020059 นายปAยะณัฐ โนนทะภาพ

63133020060 นางสาวกาญจนา แสนอุ<น

63133020061 นางสาวอริศรา ฟองอ<อน

63133020062 นางสาวประภาพรรณ มหาคาม

63133020063 นางสาววรสนันท ขันขวา

63133020064 นางสาวยมนา แดงกันรัน

63133020065 นางสาวภัทรทิรา วิชัยคําจร

63133020066 นายตะวัน เขียวแก�ว

63133020067 นางสาวธัญญาภรณ ภูสีฤทธ์ิ

63133020068 นายพงศกร ศุภกิจโยธิน
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63133020069 นายพีระพงษ พระสว<าง

63133020070 นางสาวรัชนก เพ่ิมวิลัย

63133020071 นางสาวขนิษฐนันท จิตรจักร

63133020072 นางสาวสุพิชญา หอมทอง

63133020073 นายอนุพงษ บุดดีคําภา

63133020074 นางสาวปภาวรินท บุญหล�า

63133020075 นางสาวฐิติมา อิ่มสุข

63133020076 นายอภิเชษฐ จีบแก�ว

63133020077 นางสาวปาริชาติ โพธิสาร

63133020078 นางสาวพิชชาพร พรมมีบุตร

63133020079 นางสาวเอื้อเอ็นดู ภาคทรัพย

63133020080 นางสาวณัฐริกา สายทอง

63133020081 นางสาวกฤติมา ภูแต�มนิล

63133020082 นางสาวจิราพร ชิวขุนทด

63133020083 นางสาวศิริรัตน จันทรศรี

63133020084 นางสาวอรอนงค แผ�วสกุล

63133020085 นายสุรศักด์ิ แสวงแก�ว

63133020086 นางสาวกมลรัตน สมบุตร

63133020087 นางสาวพรพรรณ เศรษฐพรมรินทร

63133020088 นางสาวศิรินภา ภูชาดา

63133020089 นางสาวบุศริน นิลบรรพต

63133020090 นางสาวเปรมสุดา เปรมโต

63133020091 นายวศิน นาจอมทอง

63133020092 นายธีรนิตย ราชเมืองศรี

63133020093 นางสาววีรานุช เพชรทอง

63133020094 นายเอกชัย อินทนพ

63133020095 นางสาวณัฏฐนรี ศรีฉาย

63133020096 นางสาวรัชชกร พรศรี

63133020097 นางสาวมัณฑนา มีจํารัส
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63133020098 นายธนกฤต จิตภิลัย

63133020099 นายสุรียพงษ ม่ันจิต

63133020100 นางสาวอรอุมา แสนศาลา

63133020101 นายเลิศฤทธ์ิ เลิศคอนสาร

63133020102 นายชัยพร นาคสังข

63133020103 นางสาวพิมพิไล ขนแก�ว

63133020104 นางสาวพรนภา ลือคําหาญ

63133020105 นางสาวจิรารัตน ต�นกันยา

63133020106 นายอิทธิกร พาลี

63133020107 นางสาวปุริมปรัชญ มุลตะกร

63133020108 นางสาวกรรณิกา ฉวีอินทร

63133020109 นางสาวปวีณา ชมภู

63133020110 นายกมล ศรีหนองหว�า

63133020111 นางสาวมลทิวา บรรพโคตร

63133020112 นางสาวปาริชาติ จันทะภา

63133020113 นางสาวกรรณิการ ภูผาดวง

63133020114 นางสาวปAยะพร คําแข

63133020115 นางสาวสุพัตรา เสนปอภาร

63133020116 นางสาวนันทนา อามาตยแก�ว

63133020117 นายเอกพจน นาทสีทา

63133020118 นางสาวณัฐริกา กุลดิลก

63133020119 นางสาวเมธาณี พิมพิลา

63133020120 นางสาวเทพนารี รูปพรม

63133020121 นางสาวโศธิดา จันทรดวง

63133020122 นางสาวภัทราภรณ จันลคร

63133020123 นางสาวพัตรพิมล สุนทรจริพันธุ

63133020124 นายพลวัฒน สูญชัยภูมิ

63133020125 นายเสกสิทธ์ิ ราชวงค

63133020126 นางสาวสุธัญญา จันทรา
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63133020127 นางสาวสุชาวดี จันสีหา

63133020128 นางสาวอริศรา ประทุมเงิน

63133020129 นางสาวพิมพชนก ศิริบูรณ

63133020130 นางสาวอลิษา อินตาหามแห

63133020131 นางสาววลัยพรรณ มูลราช

63133020132 นางสาวภัครินทร วรแสน

63133020133 นางสาวภัทราพร นวนเจริญ

63133020134 นายตฤณณัฎฐ ทบบัณฑิต

63133020135 นางสาววิจิตรา เกตุมาตร

63133020136 นางสาวปรารถนา ศิลาเกตุ

63133020137 นางสาวพรศิลปM ศรีวรรณะ

63133020138 นางสาวนฤมล ศรีระวงษ

63133020139 นางจิรัชญา พลเสนา

63133020140 นางสาวกาญจนา ธรรมจรรยา

63133020141 นางสาวเอื้อมพร สิมมะลา

63133020142 นางสาวกนกวรรณ กองภา

63133020143 นางสาวกษมา ว<องไว

63133020144 นางวิจิตรา แสงอรุณ

63133020145 นายพงษธิวัฒน สุขภูวงค

63133020146 นางสาววันวิสา กู ลหนอง แดง 

63133020147 นายณัฐพล จันทริมา

63133020148 นางสาววิภาดา พลซา

63133020149 นายชิษณุพงศ เถ่ือนบัวระบัติ

63133020150 นางสาวพรหมภักด์ิ พรหมภักดี

63133020151 นางสาวชยุดา บุญชูตน

63133020152 นายสุภาสิทธิ ภูครองเชิง

63133020153 นางสาวนภสร คุณประเสริฐ

63133020154 นายฐิตินันท ภูอ<าง

63133020155 นางสาวปุญญพัฒน โคตรบุตร
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63133020156 นายเดชฤทธ์ิ เตวิชา

63133020157 นายอภิสิทธ์ิ จิระอานนท

63133020158 นางสาวนูรอามีมี สาแล

63133020159 นางสาวสานิกา อิโน

63133020160 นางสาวนิภาพร กลิ่นดอกพุฒ

63133020161 นางสาวธนัชพร บุรีรัตน

63133020162 นายวิทยา ศรีณรงค

63133020163 นายรัชชภูมิ สุระสังข

63133020164 นางสาวจุฑารัตน พงษสวัสด์ิ

63133020165 นางสาวจุฬารัตน นาคอก

63133020166 นายปAยพงษ ภูมิพันธ

63133020167 นางสาวพัชราพรรณ สOุดชารี

63133020168 นายชัยยา สกุลซ�ง

63133020169 นางสาวสมสตรี พลโคกก<อง

63133020170 นายณัชกฤช เจริญภัทราภร

63133020171 นางสาวภัททิยา ภูษาวิโศธน

63133020172 นายศรานินทร แซ<ป6ก

63133020173 นางสาวปติญญา พานิชย

63133020174 นางสาวศิริพร รูปสูง

63133020175 นายชานนท นาหัวนิน

63133020176 นางสาวธัญวรัตน ว<องไว

63133020177 นางสาวสุวรรณา ผู�นวลงาม

63133020178 นางสาวชัชฎาภรณ สินธุบัว

63133020179 นางสาวรัชนี บุตรพรม

63133020180 นายเทวราช นามนุษย

63133020181 ส.อ.ฟHาลิขิต ยาทองไชย

63133020182 นางสาวกมลชนก วงศวันดี

63133020183 นางสาววริษฐา สีส<วน

63133020184 นางสาววริษา เศรษฐวิวัฒน
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63133020185 นางสาวนิชานาถ กรมน�อย

63133020186 นางสาวประภัสสร ฤทธิยูง

63133020187 นางสาวศุภานิชญ สาเพชร

63133020188 นางสาวถลัชนันท รัตนเพชร

63133020189 นางสาวปAยฉัตร ม<วงอ<อน

63133020190 นายธนกฤต พลเย่ียม

63133020191 นางสาวปทุมทิพย ชินวงษ

63133020192 นายสันชัย ปะวารณา

63133020193 นางสาวรินรดา บุญพูล

63133020194 นางสาวเจนจิรา มรรคนา

63133020195 นายพงศธร คูณดี

63133020196 นางสาวปรียาภรณ พรมบุตร

63133020197 นางสาวนิภาภรณ งามแก�ว

63133020198 นางสาวสุดารัตน แพนศรี

63133020199 นายสังคม ทันใจ

63133020200 นางสาวลลิตา ดวงสุพรรณ

63133020201 นางสาวภรณนัทชา เบ�าสองสี

63133020202 นายราชันย ป6ญญาเก<ง

63133020203 นายปฏิภาณ บุตริน

63133020204 นายสุทธิพงศ กองชนะ

63133020205 นายอดิศร สิทธร

63133020206 นายวรวัฒน ประสมทรัพย

63133020207 นายภูมินทร ศรีตาแสน

63133020208 นางสาวณัฐวรรณธรณ แก�วเขียว

63133020209 นางสาวพรเพ็ญ ศรีจางวาง

63133020210 นายชนกันต พันธอุดม

63133020211 นางสาวศรัณยา กัสปะ

63133020212 นางสาวขวัญสุดา ลําชัยภูมิ

63133020213 นางสาวสุนิสา สังฆจันทร
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63133020214 นางเอกวิทย ภูงามนิล

63133020215 นางสาวชลิดา เยาวเสริฐ

63133020216 นายณัฐพงษ ยืนชีวิต

63133020217 นายณัฐพล บุญโมง

63133020218 นางสาวเพ็ญประภา สีซุย

63133020219 นางอรณิชชา หม่ืนจิตร

63133020220 นายสหรัฐ ศิริเวช

63133020221 นายธนากร แสงทอง

63133020222 นายภาณุพงศ จัดเขตรกรรม

63133020223 นายวุฒิพงษ มีมะจํา

63133020224 นายวิทยา สัตยพันธ

63133020225 นางสาวกรองกาญจน ดงไมตรี

63133020226 นายปAติพงษ คําปAตะ

63133020227 นางสาวดวงกมล ปลื้มสวาสด์ิ

63133020228 นายธารากรณ แสงแพง

63133020229 นายธีระวัฒน ภวภูตานนท

63133020230 นางสาวพรทิพย ม่ันทับ

63133020231 นางสาวพัชรี สิทธิจันทร

63133020232 นางสาวเกศินี เพียรพนัสสัก

63133020233 นางสาวปAยะดา ต<ออํานาจ

63133020234 นางสาวชฎาณิศ พงศสิริพาณิช

63133020235 นางสาวศิริยากร เภชัยภูมิ

63133020236 นางสาวประภัสสร เพชรล้ํา

63133020237 นางศันศนีย สุระปHอง

63133020238 นางสาวศิริวรรณ จันทรวิเศษ

63133020239 นายประสงค แก�วภู

63133020240 นางสาวชฎาพร วงศวิศฺษฐ

63133020241 นายภราดา เล็กตระกูลธารา

63133020242 นายศุภกร อุทัยคํา

หน�า 698 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133020243 นายบารเมษฐ พลโลม

63133020244 นางสาวกีรติกานต ตาปราบ

63133020245 นายณัฐศักด์ิ อามาตมนตรี

63133020246 นางสาวธันยชนก คุณวัฒนบัณฑิต

63133020247 นางสาววรรณวนัช หลาบนรินทร

63133020248 นางสาววิลาวัณย ภูสีฤทธ์ิ

63133020249 นายโยธิน โนนทนวงษ

63133020250 นางสาวชนกนันท งามจรัสกุล

63133020251 นางสาวสุกัญญา ยศตีนเทียน

63133020252 นางสุนิสา กิมสวัสด์ิ

63133020253 นายอธภัทร รัตนมุณี

63133020254 นางสาวทอฝ6น สีหะนาม

63133020255 นางสาวสมร ศิริวัฒน

63133020256 นางสาวศิริมาศ นายาว

63133020257 นางสาวภัทราภรณ นามมุงคุณ

63133020258 นางสาววรัญญา สีลาสม

63133020259 นางสาวชุติมา พิมพา

63133020260 นางสาววรรณา ศรีริบุตร

63133020261 นางสาวกิตติกา จําปาบุรี

63133020262 นางสาวมนวิภา ศิริเวช

63133020263 นายนิติธร นนทคําจันทร

63133020264 นายปอนด แสนสุด

63133020265 นางสาวพิไลลักษณ ล<องบุตรศรี

63133020266 นางสาวปรียานุช บุตรเพ็ชร

63133020267 นางสาวเบญจมาศ สิทธิสาร

63133020268 นางสาววิไลวรรณ หอมบุญ

63133020269 นายนัฐกุล เกตุชาติ

63133020270 นายสุเมธี แผ<นผา

63133020271 นางสาวพนิดา อุทธามนตรี
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63133020272 นางสาวจิราพร คําบัวโคตร

63133020273 นางสาววรัญญา ภูเงิน

63133020274 นางสาวเมสณี ศรีบาลแจ<ม

63133020275 นายภานุพงศ เนื่องโนราช

63133020276 นายพิสิทธ์ิ แก�วกาหลง

63133020277 นางสาวบุษบา ประชาโชติ

63133020278 นางสาวเบญญากานต เหล<าภักดี

63133020279 นายฐาปกร ล<ามละคร

63133020280 นางสาวพัชรา ไลไธสง

63133020281 นางสาวพงษนภา พักษา

63133020282 นางสาวเบญจวรรณ ปะระติ

63133020283 นางสาวพัชราภรณ คําวงษ

63133020284 นางสาวพัณณิตา ทองมี

63133020285 นายวงศกร หิทธิเดช

63133020286 นางสาวกาญจนา มูลไธสง

63133020287 นายกฤษณภัทร สุราฤทธ์ิ

63133020288 นางสาวธนภรณ มหาธรรม

63133020289 นางสาวชุติมา หล<ายจาด

63133020290 นางสาวมัสยา มโนราช

63133020291 นายประสิทธ์ิ ศิริยา

63133020292 นายวรรปAยะ ผลารักษ

63133020293 นายวีระยุทธ ภูเลี่ยมคํา

63133020294 นางสาวจารุวรรณ ก้ัวมาลา

63133020295 นายณัฐพล ไชยเสือ

63133020296 นางสาววรินยุพา ขําคม

63133020297 นางสาววิภารัตน ไตรดงพลอง

63133020298 นางสาววิชุดา นนยะโส

63133020299 นางสาวน้ําฝน นาแสวง

63133020300 นางสาวศิริรัตน โสนิลาด
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63133020301 นายกฤษฎา ตรีเศียร

63133020302 นางแพทอง อาจกล�า

63133020303 นางสาวนมัสณีญา คงเซียงซา

63133020304 นางฐิตาภรณ อาจปา

63133020305 นายสรัล สุพรม

63133020306 นางสาวอรชา ดวงกางใต�

63133020307 นางสาวณัฐยาวีร สีสัน

63133020308 นางสาวอินทุอร เขตชมภู

63133020309 นางสาวนนทณภัสร พันธป6ญญา

63133020310 นางสาวปวีณา แน<นกระโทก

63133020311 นายสุขสรร สังสีลา

63133020312 นายเพชรไพศาล มหาหงษ

63133020313 นางสาวชีวาพร กาญจนสมบูรณ

63133020314 นายพงศพล พงศมากสิริกุล

63133020315 นางสาวปวีณา นาทันริ

63133020316 นางสาวจิตติมา ปาปะกี

63133020317 นางสาวกรวีร เต<านวน

63133020318 นางสาววิภารัตน วันคํากูด

63133020319 นางสาวอัญทิกา กุละนาม

63133020320 นางสาวรพีพร อุพลเถียร

63133020321 นายศิริชัย มะธุเสน

63133020322 นายวัชรากร กาสิงห

63133020323 นางสาวจุรารัตนรวี ทองจันทรารักษ

63133020324 นางสาววิจิตรา อุทัยเลิศ

63133020325 นางสาวธัญญลักษณ ยอดภิรมย

63133020326 นายภานุพงศ วงศบุญชู

63133020327 นายปรมัตถ เหล<าวอ

63133020328 นางสาวบุษรารัตน ยะตะโคตร

63133020329 นางสาวเสาวลักษณ สมอน�อย
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63133020330 นายอุกฤษ ประวัติ

63133020331 นายพิชญา บุญวิเศษ

63133020332 นายชาติกุศล สมศรี

63133020333 นายวชิรญาณ สาตรนอก

63133020334 นางสาวกิตติยา ย่ิงแสวงดี

63133020335 นายจิระพงศ บํารุงดี

63133020336 นางสาวอรอนงค ดรอิศวร

63133020337 นางสาวอินทิรา ศรีภา

63133020338 นางสาวใจสวรรค ชํานาญรบ

63133020339 นางสาววราภรณ โพธ์ิจันทร

63133020340 นายประกฤษฏ์ิ สุพรรณ

63133020341 นางสาวพิศมัย กินะสีทา

63133020342 นางสาวฉัตรทริกา ศิริเลิศปราณีกุล

63133020343 นางสาวนงศพงา ประเทศไทย

63133020344 นายกฤษฎา สําราญพิทักษ

63133020345 นางสาวณัฎฐนิช พระธานี

63133020346 นายเจตริน พระสุวรรณ

63133020347 นางสาววาสนา ใคร<นุ<นโพธ์ิ

63133020348 นายชญานนท สุขพะนัส

63133020349 นางสาวณัธฐา คงเจริญ

63133020350 นางสาวเสาวลักษณ สีกวนชา

63133020351 นางสาวอภิญญา ชาวไธสง

63133020352 นางสาวนริศรา เศษจําปา

63133020353 นางสาวจามจุรี แสนคํา

63133020354 นายอภิสิทธ์ิ ถึงแสง

63133020355 นางสาววราณี วีรักษสิกานนท

63133020356 นางสาวนันทนา วรหาญ

63133020357 นางสาวสุดารัตน ขาวผิว

63133020358 นายนภดล ปฎิรัตนัง
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63133020359 นางสาวบุหลัน อาสาสี

63133020360 นางสาวอรุณรัตน ธุระกิจ

63133020361 นายชัยอนันต ไชยบุตร

63133020362 นางสาวร<Oงลักษณ บุตตะวงษ

63133020363 นายจอมพล ศิริเจริญกุล

63133020364 นางจิดาภา ย้ิมตะคุ

63133020365 นายอรรถพล โสมา

63133020366 นางสาวณัฐชยา สิงหโต

63133020367 นางสาวศิราพร ศรีวรสา

63133020368 นางสาวสรัญญา ศรีหงษ

63133020369 นางสาวจุฑามาศ พงษพิมาย

63133020370 นายพงษศักด์ิ ศรีประทุม

63133020371 นางสาวอารยา แดนโคตรผม

63133020372 นางสาวภิญยาพัชญ เจริญราษฎร

63133020373 นางสาวอุทัยทิพย ประจันศรี

63133020374 นางสาววรินทรา อัตริ

63133020375 นางสาวกิตติพร เรือนก�อน

63133020376 นางสาวจรรยาภรณ คําคุณศรี

63133020377 นางสาวณิทดาภัทร กุลกิจ

63133020378 นางสาวเกศินี สะตะ

63133020379 นายวชิรวิทย ชาวปากน้ํา

63133020380 นายศุภฤกษ สุขศรี

63133020381 นางสาวปAยธิดา ณ อุบล

63133020382 นางสาวนาถฤดี ศิรินาม

63133020383 นางสาวอัชฌา ศรีละพัฒน

63133020384 นายธัญวิทย พันเทศ

63133020385 นางสาวเยาวลักษณ สวัสด์ิเอื้อ

63133020386 นางสาวสุพัตรา แปกํ่า

63133020387 นางสาวสุภัทรียา นันบุญ
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63133020388 นางสาววริศรา สินเติม

63133020389 นายภีมพศ สารทอง

63133020390 นางสาวชุติมา บุษราคัมภ

63133020391 นางสาวภูชิตา ฑีฆายุพันธุ

63133020392 นางสาวฉัตรสุดา แก�วโยธา

63133020393 นางสาวรัตนาพร ตาหล�า

63133020394 นางสาวไพจิตร ไชยยงค

63133020395 นางสาวนิตติยาภรณ ศรีอุดม

63133020396 นางสาวอิสรี เอื้ออํานวย

63133020397 นางสาวธัญญรัตน คํามูล

63133020398 นางสาวสุพัตรา บํารุงรัตน

63133020399 นางสาวธัญรดา ศรีชนะ

63133020400 นายโรจน วงศละคร

63133020401 นายวรเชษฐ ชาพรมมา

63133020402 นางสาวชลดา ภูมูล

63133020403 นายจักราวุฒิ ดรอ<อนเบ�า

63133020404 นางสาวชานัตตา วงศศิริ

63133020405 นางสาวเพชรารัตน สินธุโคตร

63133020406 นางสาวเนรัญชลา อสงไขยภักดี

63133020407 นางสาวผกามาศ ภูสมที

63133020408 นางสาววราหภัทรภรณ อินพินิจ

63133020409 นางสาวเสาวลักษณ เฮียงโฮม

63133020410 นายจิราวุฒิ ทบบัณฑิต

63133020411 นางสาวกฤษณา บุญประคม

63133020412 นายบวร ลาบุรี

63133020413 นางสาววิเลขา พรหมโคตร

63133020414 นายจรัสจันทร พาคํา

63133020415 นางสาวชนาพร สายทอง

63133020416 นายกิตติ สังขคํา
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63133020417 นางสาวรุจเรจ ฤาชัย

63133020418 นางสาวพัชราภรณ มหาชานนท

63133020419 นางสาวกมลพรรณ กัลยาวงค

63133020420 นายสุริยะ ปรีชามานะศาสตร

63133020421 นายภานุมาศ ชื่นบาน

63133020422 นายปรัชญา ขามพิทักษ

63133020423 นายวัชระ พรมยศ

63133020424 นางสาวชนิดาภา โคจํานงค

63133020425 นางสาวรัชนีกร คําชมภู

63133020426 นายอภิวัฒน โคตสา

63133020427 นางสาวกัณฑชลิกา พันธสุวรรณ

63133020428 นางสาววิภาวดี สืบมา

63133020429 นายทวีทรัพย หระมาตย

63133020430 นางสาวพรนภา แย�มบุญมี

63133020431 นางสาวจินดารัตน ทองบุ

63133020432 นางสาวทิติยา สืบขําเพชร

63133020433 นางสาวอนงค ศรีพลัง

63133020434 นางสาวกาญจนา พรหมโคตร

63133020435 นายรณชัย ไชยศิริ

63133020436 นายบรวิยท รังวิเศษ

63133020437 นายจักรพันธ พรมแพง

63133020438 นายกฤษณะ พฤกษชาติ

63133020439 นายปฐวี สุภารี

63133020440 นายพงษพิชญ พิมพนารากร

63133020441 นายเอกพล เว�นบาป

63133020442 นางสาวสุธิดา จันแทน

63133020443 นางสาวเนตรชนก โมคภา

63133020444 นายสุริยา ชมภู

63133020445 นายนิรัณ จันทรัตน
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63133020446 นายจารึก วุฒิเสน

63133020447 นางสาวสุพิชชา ก้ัวนามน

63133020448 นายธีระพงษ ภานิล

63133020449 นายธนวัฒน บุบผามะตะนัง

63133020450 นางสาวพานิชย สุริยา

63133020451 นางสาวจุฑามาศ นาคเอก

63133020452 นางสาวเฟ\YองฟHา พรหมศรียา

63133020453 นายธนกร ภูมิวงค

63133020454 นางสาววัชรภา วรนาม

63133020455 นางสาวจิรารัตน ศิริจันทพันธ

63133020456 นายสิรภพ ศรีเชษฐา

63133020457 นางสาวมณีเนตร บัวสาย

63133020458 นางสาวงามฤดี โงนขํา

63133020459 นางสาวศุภธิดา ไชยสุข

63133020460 นางสาวมณฑารัตน กองทํา

63133020461 นายคมสัน ผลวาวแวว

63133020462 นางสาวพรพรรณ ขจรจิต

63133020463 นางสาวธันยนันท โพธ์ิศรีดํารง

63133020464 นายดํารงชัย ทับธานี

63133020465 ว<าที่ ร.ต.อนุพงษ สุธงษา

63133020466 นางสาวอิงอร แก�วพิลา

63133020467 นางประกอบจิตร ประวันตัง

63133020468 นางสาววานิสา แซ<ตัง

63133020469 นายชัยฤกษ เพชรทอง

63133020470 นางสาวกนกวรรณ จันทรโสม

63133020471 นางสาวภัทรสุดา แหวนวิเศษ

63133020472 นายธนา จันทราช

63133020473 นางสาวจันทมณี สาทิพยจันทร

63133020474 นางสาวกิตติยาภรณ โถสูงเนิน
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63133020475 นางสาวสุวัจจรี สิทธิสมบูรณ

63133020476 นางสาวพรชนก แก<นสน

63133020477 นางสาวธารีรัตน จันทวัติ

63133020478 นางสาวศิริพร ทับภูมี

63133020479 นางสาวอภิชญา จันทรโสม

63133020480 นางสาวสุรางคนา คําแพ<ง

63133020481 นายคมสันต ทุมโนน�อย

63133020482 นางสาวภัทราวดี สมผล

63133020483 นางสาวพนิดา เดชเวทย

63133020484 นายอนันต อิ่มสวัสด์ิ

63133020485 นางสาวณัฏฐธิดา วิลาศเจริญพงษ

63133020486 นางสิริขวัญ ราชกุดกอก

63133020487 นางสาวอังคณา ทํานา

63133020488 นางสาววลัยลักษณ แพงคําแสน

63133020489 นางสาวอรวรรณ แสนบริสุทธ์ิ

63133020490 นางสาวชนพิชา พิไลกุล

63133020491 นางสาวชมพูนุช สีแก�วน้ําใส

63133020492 นายอภิสิทธ์ิ สุขสบายเจริญ

63133020493 นางสาวอภิญญา ปAดตังนาโพธ์ิ

63133020494 นางสาววรณัฎ ทองแดง

63133020495 นางสาวอัจฉราภา โคกลือชา

63133020496 นางสาวนิตยา จําปาสิงห

63133020497 นางสาวอัญชนา ระเวงวรรณ

63133020498 นางสาวนัฐมล สิงหสถิตย

63133020499 นางสาวธนกาญจน ไพศาลพงศ

63133020500 นายวัชรินทร พรกุณา

63133020501 นางสาวกนกวรรณ ศรีภา

63133020502 นางสาวจิราพัชร ตะก�อง

63133020503 นางสาวกนกวรรณ ภูเนตร
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63133020504 นายชวลิต ยุบลใส

63133020505 นางสาวอารียา นาชัยฤทธ์ิ

63133020506 นางสาวไอรดา ไชยโยธา

63133020507 นายฉัตรชัย หม่ืนกันยา

63133020508 นายสหรัฐ สวัสด์ิพานิช

63133020509 นายเจตนสฤษฎ์ิ นามโคตร

63133020510 นางสาวอรยา บัวทองสิงห

63133020511 นายดนัย บุญผง

63133020512 นายวินัย พัวพัฒนพงศ

63133020513 นางสาวจุฑารัตน ศรีมงคล

63133020514 นางสาวมยุรี สุพะกํา

63133020515 นายจักรพรรดิ ภูวนารถ

63133020516 นางสาวธัญธร มะณี

63133020517 นางสาวจินตนา ทองไทย

63133020518 นายปAยวัฒน มณีรัตน

63133020519 นางสาวสรวงสุดา พรหมสูตร

63133020520 นางสาวปAยะนุช พิงพ่ึง

63133020521 นางสาวกุลธิดา นนทภา

63133020522 นายนัฐวิทย เวียงอินทร

63133020523 นางสาวสุรีรัตน แพงศรี

63133020524 นายชัชวาลย เอื้อกิจ

63133020525 นางสาววาสนา ทวีม่ิงขวัญ

63133020526 นางสาวธนาภรณ สมพิทักษ

63133020527 นางสาวเบญจวรรณ นามวงษา

63133020528 นางสาวสุภัควีพร หงสวงศ

63133020529 นางสาวธิดารัตน สีลาโคตร

63133020530 นางสาวกาญจนา ศรีโสภา

63133020531 นางภัทรียา คําแก�ว

63133020532 นางสาวสุพิชญา ภาวะโคตร
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63133020533 นายวิทวัส สุดเพาะ

63133020534 นางสาวศิริลักษณ นิตยาชิต

63133020535 นางสาวพิจิตรา คุณน�อย

63133020536 นายเกียรติศักด์ิ วรรณศิริ

63133020537 นางสาวอรญา สุวรรณโชติ

63133020538 นางสาวจุฑามาศ เมฆย�อย

63133020539 นางสาวจอมขวัญ ถนัดค�า

63133020540 นางสาวธันยชนก รัญดร

63133020541 นางสาววิลาวัลย โสภาอุทก

63133020542 นางสาวณัฐชยา แสนโคตร

63133020543 นางสาวจารุพรรณ เพชรกาฬ

63133020544 นางสาวพิมพลดา ไชยยา

63133020545 นางสาวอารยา กอแก�วทองมา

63133020546 นางสาวคัทลียา รสจันทร

63133020547 นางสาวธัญลักษณ สุขวิวัฒนกุล

63133020548 นางสาวนงลักษณ เชี่ยวชาญ

63133020549 นายเมษนฤทธ์ิ โยธสิงห

63133020550 นางสาวนพวรรณ หาญชนะชัยกูล

63133020551 นายวิทยา เสาสามา

63133020552 นางสาวณิชาภา กิตติพรกุลบดี

63133020553 นายเฉลิมพร แสงแก�ว

63133020554 นายเอกชัย วัสสะนัน

63133020555 นางสาวสุธาสินี บุญเถ่ือน

63133020556 นางสาวนาถนภา นิธิภิญญาเดช

63133020557 นางสาวอภิญญา โพธิหล�า

63133020558 นางสาวรัตนา นันตุ

63133020559 นายทรงวุฒิ เมฆพรรณโอภาส

63133020560 นางสาวศศิธร สุระท�าว

63133020561 นางสาวอังคณา พ้ืนงาม
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63133020562 นางสาวสุนิสา ผลทิพย

63133020563 นางสาวจามิกร สุมาลา

63133020564 นางสาววราภรณ บุญสา

63133020565 นางสาววราภรณ อินลี

63133020566 นายปฏิวัติ หนูมี

63133020567 นายศักดิธัช พ่ึงตน

63133020568 นายชิณกฤต นวลใส

63133020569 นายอมรเทพ พิมพภู

63133020570 นางสาวกานตสินี พรมมาวัน

63133020571 นางสาวพัชรินทร สดงศรี

63133020572 นายเฉลิมชาติ บุญยะรักษ

63133020573 นายชณินทร นนทอนันต

63133020574 นางสาวรัตนาพร เสนสิทธ์ิ

63133020575 นางสาวสุกัญญา วงศคําจันทร

63133020576 นางสาวธิดารัตน ภูลายยาว

63133020577 นางสาวจิตรลดา ไชยโยธา

63133020578 นางสาวเกษราภรณ โสมศรีแพง

63133020579 นางสาวสิริรดา ภูมิภูเขียว

63133020580 นางสาวรุ<งนิภา ไชยปHอง

63133020581 นางสาวสุพัฒตา จันลาวงค

63133020582 นางสาวสายชล เมฆช�าง

63133020583 นางสาวมธุรส การิโส

63133020584 นางสาวจุรีมาศ พรโสภิณ

63133020585 นางสาว̂กนกวรรณ จันทะวงษ

63133020586 นายชาญยุทธ เรืองสกุล

63133020587 นางสาวมณีนุช ทับซ�าย

63133020588 นางสาวศศิธร เทียมมาลา

63133020589 นายณัฐพล สุกพวงแก�ว

63133020590 นางสาวพัชรพร สืบกาสี
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63133020591 นางสาวจุฑามาศ อมรชัย

63133020592 นางสาวสุพิชญา คัมภีรทัศน

63133020593 นายกฤษฎา เทียนรัตน

63133020594 นายฉัตรกานต พรมทอง

63133020595 นางสาวชวัลกร อนุโบเด็ม

63133020596 นางสาววัชราภรณ ผายคําวง

63133020597 นางสาวธัญวรัตน พัลวัน

63133020598 นางสาวนิภา รัตนสวนจิก

63133020599 นางสาวปAยาภรณ แต<งภูเขียว

63133020600 นายพิษณุ ยุพิน

63133020601 นายสัมฤทธ์ิ สุบุญมา

63133020602 นางสาวณัฎฐกฤตา เขียวอ<อน

63133020603 นายเกรียงไกร อุ<นสา

63133020604 นายสุธินันท สมวงษ

63133020605 นางสาวจุฑามาศ สืบเปcงติ

63133020606 นางสาวอรวรรณ ภารจํานงค

63133020607 นางสาววรัญญา ทองศรี

63133020608 นางสาวธิตินันท กันหาเขียว

63133020609 นางสาวจิราพร คําปHอม

63133020610 นางสาวอักษร ไวยศรีแสง

63133020611 นายวสันต สมบัติโพธ์ิ

63133020612 นายพุฒินันท มีทรัพย

63133020613 นางสาวรวิวรรณ เรืองวรบูรณ

63133020614 นายธีระนันท ทองดี

63133020615 นางสาวณัฐชานันท ดอนหัวบ<อ

63133020616 นางสาวนภัสรา สีดามาตย

63133020617 นางสาวนิตยา จันทะหะ

63133020618 นางสาวปาริชาติ ทดทสี

63133020619 นางสาวจันทิมา ศรีวิพันธุ
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63133020620 นางสาวเบญจมาศ ยะลาพูล

63133020621 นางสาวสิริยากร ชนะเพีย

63133020622 นายเกียรติกิตติ แสงชมภู

63133020623 นายรุจิโรจน ตู�ดํา

63133020624 นายธีรเทพ คงปรางดี

63133020625 นางสาวกรรณิกา สว<างพฤกษ

63133020626 นางมนัสนันท นาเมืองรักษ

63133020627 นางสาวกมลชนก เทพตาแสง

63133020628 นายอานนท คําอ<อนสา

63133020629 นางสาวธัชกร หีบแก�ว

63133020630 นางสาวธิดารัตน ฟุKมเฟ\อง

63133020631 นางสาวเดือนเพ็ญ อ<อนอยู<

63133020632 นางสาวนิตยา บมขุนทด

63133020633 นางสาวกรองกาญจน จันทศร

63133020634 นางสาวประภาพร คงมาก

63133020635 นายธนาวุธ จําปาแดง

63133020636 นางสาวพิราวรรณ ขันโมลี

63133020637 นางสาวจุฬารัตน เงาะเศษ

63133020638 นางสาวรัตติยาพร แสงตะวัน

63133020639 นางสาวนิสิตตา หัดกันยา

63133020640 นางเพชรดารินทร กรณนนธนพร

63133020641 นางสาวศุภลักษณ พิศรี

63133020642 นางสาวพรนภา สุนทรา

63133020643 นางสาวธีวรา กมลเพชร

63133020644 นายสุปรีย ทับทิมหิน

63133020645 นางสาวสุภิสรา ศิริใหญ<

63133020646 นางสาวพิมลวรรณ บริวรรณ

63133020647 นางสาววิรากานต ชุมหิน

63133020648 นางสาวรุ<งชลิตตา บุญฤทธ์ิ
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63133020649 นางสาวจุฑาภรณ วรรณสี

63133020650 นางสาวนิภาพร พิมพสินธุ

63133020651 นางสาวกัญญารัตน พวกพระลับ

63133020652 นางสาวกัณณิกา คณะหาร

63133020653 นางสาวเอวิตรา นาพยับ

63133020654 นายบวรภัค กัณหาโยธี

63133020655 นายณัฐวัฒน ศุภเจริญกุล

63133020656 นางสาวเขฌวดี คํ้าชู

63133020657 นางสาวลักขณา ยินดีมาก

63133020658 นางสาวธัญญลักษณ นุชคําแหง

63133020659 นายธนากร หอมไกล

63133020660 นางสาวศศิประภา ศรีป6ญญา

63133020661 นางสาวเดือนนภา ศรีหนาท

63133020662 นายเสรีวัฒน ปHองกัน

63133020663 นางสาวสุกัญญา อุทัยนิล

63133020664 นายอภิวัฒน เหง�าเทศ

63133020665 นางสาวเจษฎาภรณ พิณเหลือง

63133020666 นางสาวนิราวรรณ สุพรมอินทร

63133020667 นางสาววิภวานี แสงป6ญญา

63133020668 นายคงภัทร ดงเรืองศรี

63133020669 นางสาวพัชรียา หมวดอ<อน

63133020670 นายปAOยโรจน หงษทะนี

63133020671 นางสาววิชุดา วังศรีรัง

63133020672 นางสาวป6ทมาพร ข�อทน

63133020673 นางสาวเพ็ญนภา คนึงศิลปM

63133020674 นางสาวบงกชพร โถคณิต

63133020675 นางสาวเปรมฑารีย การภักดี

63133020676 นางสาวศิริพักตร ศรีสุข

63133020677 นางสาวเขมิสรา เขิมขันธ
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63133020678 นางสาวจินดา เศรษฐทัตต

63133020679 นายวิจัย คําวันดี

63133020680 นางสาวจิรัญญา พรหมเชียง

63133020681 นางสาวสุชาดา ศรีชะตา

63133020682 นายทัศนพงษ ไกรรัตน

63133020683 นางสาวรุ<งทิวา ยอดครบุรี

63133020684 นายถิรพงศ ชํานาญ

63133020685 จ<าสิบตรีอัศวิน อินทราวุธ

63133020686 นางสาวเจนจิOOรา ธุระทํา

63133020687 นายทินกร ปHองจันดา

63133020688 นางสาวรัตนา แซ<โห

63133020689 นางสาววัชรีพร นาสร�อย

63133020690 นายทรงยศ สวัสด์ิเอื้อ

63133020691 นางสาวพรรณิภา อิ่มเจริญ

63133020692 นางสาวธัญญารัตน เชิดชู 

63133020693 นางสาวณัฐมน สมวัน

63133020694 นางสาวพรรณทิวา ประเสริฐสังข

63133020695 นางกิตติกร พันธสุวรรณ

63133020696 นายกรกฏ ดอกจําปา

63133020697 นางสาววรรณนิภา เกณฑทาง

63133020698 นางสาวกาญจนา ชาภูมี

63133020699 นางสาวรุ<งนภา แสงสวัสด์ิ

63133020700 นางสาวพุทธิพร แอ�นชัยภูมิ

63133020701 นางจตุพร เพียรอุดม

63133020702 นางสุดาทิพย สิลินทบูล

63133020703 นายวรเมธ มีศิริ

63133020704 นายภูมินทร สีรินทร

63133020705 นางสาวรัชนี ถนอมชาติ

63133020706 นายพัทธดนย ธนูเสริม
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63133020707 นางสาวปพิชญา บุดดาน�อย

63133020708 นางสาวปAยวรรณ ภูน้ําค�าง

63133020709 นายกนกพงศ วิเศษโวหาร

63133020710 นางสาวสุรีวัลย ป6กกังเวสัง

63133020711 นางสาวพันธิตรา มุงคุณคําชาว

63133020712 นางสาวเก็จแก�ว วงษทรงยศ

63133020713 นางสาวนิภา สาไชยยันต

63133020714 นางสาวสุธัญญา โกสีนาม

63133020715 นางสาวณัฐธิกา ไชยายงค

63133020716 นายชดายุส บุญมี

63133020717 นายกิตติพงษ ภูแล<นก่ี

63133020718 นายรัฐพงศ อนุญาหงษ

63133020719 นางสาวเสาวลักษณ เพ็ชเมือง

63133020720 นายณรงคศักด์ิ อันทรินทร

63133020721 นางสาวทัศษิณา บัวเตย

63133020722 นายบดินทร มาตเลิง

63133020723 นางสาวภารฎา พรหมพินิจ

63133020724 นางสาวอภิญญา สิงหเพียง

63133020725 นางสาวเรณุกา ขุนวิลัย

63133020726 นางสาวอัญชลีพร อ่ําเอี่ยมศรี

63133020727 นางสาวนนทิยา แคนหนอง

63133020728 นางสาวณัฐชา ภูนิลวาลย

63133020729 นางสาวณลิณญา จันดาผล

63133020730 นางสาวณัฏยา วารีศรี

63133020731 นางสาวสุนันทา เนตะคํา

63133020732 นางสาวจิราพัชร กันหา

63133020733 นางสาวเปรมวดี ปริทํามัง

63133020734 นางสาวอทิติยา หลักเมือง

63133020735 นายวิศรุต สวงโท
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63133020736 นางสาวเกศรินทร ชนยุทธ

63133020737 นายเสน<ห โยเฮือง

63133020738 นางสาวทิพเนตร นาหนองตูม

63133020739 นางสาวมาริณี ยุบลไสย

63133020740 นางสาวจิตชยา อนุภาพ

63133020741 นางสาวปAยพร พุดละ

63133020742 นางสาวอินทรธิดา พุทธา

63133020743 นางสาวไข<มุก ชํากรม

63133020744 นายชูเกียรติ เมืองโคตร

63133020745 นางสาวอรดา สมบูรณ

63133020746 นายสิปปกร รักสุนทร

63133020747 นางสาวพิมพิลัย พวงสินธ

63133020748 นายภคพล บวรพาณิชย

63133020749 นางสาวเสาวรส ไชยงค

63133020750 นางสาวอิสราภรณ เภาโพนงาม

63133020751 นายสรวิชญ ฤทธิดิลก

63133020752 นางสาววงศมณี วงศเครือสอน

63133020753 นางสาวนันทพร อักษรเสือ

63133020754 นางสาวจุฑามาศ สอนเมือง

63133020755 นายวรวัฒน ธงชาย

63133020756 นายวัชพล คําโฉม

63133020757 นางสาวภิญญาพัชญ คําชัย

63133020758 นางสาวนัทธิชา เสนาพันธ

63133020759 นางสาวขนิษฐา ธรรมมาใหม<

63133020760 นางสาวสุพัตรา สุ<ยหล�า

63133020761 นายไกรวิทย สละจิต

63133020762 นางสาวดารัตน สําราญจักร

63133020763 นายสรศักด์ิ พันมะณีย

63133020764 นางสาวจุฑารักษ ศรีนพรม
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63133020765 นางสาวเบญจมาศ เยือกเย็น

63133020766 นางสาวศวิตา สิทธิมงคล

63133020767 นางสาวจีรนุช นะคะโต

63133020768 นางสาวสุปรียา ศิริวารินทร

63133020769 นางสาวศิรินภาวรรณ แสงจันทร

63133020770 นายธีรพล ราชบรรจบ

63133020771 นางสาวบุษยมาส อังกาพย

63133020772 นางสาวพรศิริ นพเกตุ

63133020773 นายจักรกฤษณ เพลงธรรม

63133020774 นายธนนท กันทะวัง

63133020775 นายระวี มาตรินทร

63133020776 นางสาวพรทิพย ผกานิรินทร

63133020777 นางสาวสิรินทรา ภูต�องลม

63133020778 นางสาวจิตรานุช ศรีภา

63133020779 นางสาวกัลยรัตน ขนิษฐวงศ

63133020780 นางสาวก่ิงเพชร จันตะนี

63133020781 นางสาวณัชชา พรหมเอียด

63133020782 นางสาวอัญชลี ชินอาจ

63133020783 นางสาววราพร ศรีภาแลว

63133020784 นางสาวสุภาวดี ข้ึนเสียง

63133020785 นางสาวทิพยสุคนธา กําประทุม

63133020786 นางสาวขวัญฤทัย ต�นวังหิน

63133020787 นางสาวจิตโศภิน คําจันทร

63133020788 นางสาวจารุวรรณ วรรณสุทธ์ิ

63133020789 นายกฤษณะ ทองอ�ม

63133020790 นายหงษเหิน สร�อยสําโรง

63133020791 นางสาวรัตนา ภูมิประมาณ

63133020792 นางสาวทัศดาว ภิญโญฤทธ์ิ

63133020793 นางสาวปAยาภรณ มูลลี
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63133020794 นายเอกพัฒน ปากเเก�ว

63133020795 นายประจักษ กําเนิดโทน

63133020796 นายภวภัทร ดีแนบเนียน

63133020797 นางสาวปานดวงใจ แพงสาร

63133020798 นางสาวกาญจนารักษ ภูอาจด้ัน

63133020799 นายวชิระ ทาสี

63133020800 นายธนวรรธน เพชรก�อน

63133020801 นางสาวสุภาภรณ ดีนาน

63133020802 นางสาวศิริพร บัวจันทร

63133020803 นางสาวนัฐภรณ เวียงสีมา

63133020804 นางสาวกุลธิดา ระดาฤทธ์ิ

63133020805 นางสาวกรรณิการ มิตรานนท

63133020806 นางสาวรัฎฎา เจริญทรัพย

63133020807 นางสาวรัชนีกร แคนราษฎร

63133020808 นางสาวสุรีรัตน สุริยะชัย

63133020809 นางสาวชุลีพร สีหาบัว

63133020810 นางสาวเบญจมาศ ถาปาลบุตร

63133020811 นางสาวหทัยรัตน ภูสาหัส

63133020812 นางสาวชญาณี พินิจ

63133020813 นายอมรศักด์ิ แก<นท�าว

63133020814 นางสาวสิริกัลยา สุวะรักษ

63133020815 นางสาวฐิติภรณ ปานนิล

63133020816 นางสาวสุปราณี พละสุ

63133020817 นางสาวสุวิมล กิตติ

63133020818 นางสาวทิวาวรรณ ช<องวารินทร

63133020819 นายสิรวิชญ จุฑาพรรณาชาติ

63133020820 นางสาวรัชดาภรณ ปุริมาตัง

63133020821 นางสาวทิพปภา บุญโนนแต�

63133020822 นางสาวพนิดา ไชยเพ็ชร
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63133020823 นางสาวสุภาภรณ จันทรดา

63133020824 นายศิรินันท หานะพันธ

63133020825 นางสาวณัฐิยา พรมสีแก�ว

63133020826 นางสาวโยทะกา วงษรินทรยอง

63133020827 นางสาวศุภาพิชญ อัศวอัจฉริยะกุล

63133020828 นายวัชรพล มนตรี

63133020829 นายบุญฤทธ์ิ วงคนรินทร

63133020830 นางสาวเนตรนภา ไชยไธสง

63133020831 นายเอกณัฏฐ เกียรติมณีธร

63133020832 นางสาวณัฐชา เทียงผดุง

63133020833 นางสาวธนัญญา ภูทองขาว

63133020834 นางสาวนงเยาว นรมาตร

63133020835 นายเทอดพงษ ทองลาด

63133020836 ว<าที่ร�อยตรีศรายุทธ สีสมบัติ

63133020837 นางสาวณณิชา ประจัญมอญ

63133020838 นายอุดร จันโม�

63133020839 นางสาวธัญญาเรศ ไชยสุวรรณ

63133020840 นางสาวอังคณา บุตะกะ

63133020841 นางสาวจิราภรณ พลขันธ

63133020842 นายวาเรน ประภาสโนบล

63133020843 นางสาวภารดี ศรีภิรมย

63133020844 นายศรายุ ไพศาล

63133020845 นางสาวนวรัตน เอื้อกิจ

63133020846 นางสาวนภัสสร ศรีประดิษฐ

63133020847 นางสาววรรษมน สอนสา

63133020848 นางสาวอัจฉรา บุยโยธา

63133020849 นางวรุณี พรมเลิศ

63133020850 นายคํารณ คําใสย

63133020851 นางสาววิลาวัณย ปะวะเน
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63133020852 นางสาวจินตนา ภูอาจสูง

63133020853 นางสาวนงลักษณ พรมขอนยาง

63133020854 นายกฤตานน สายรัตน

63133020855 นางสาวเพํญพิชชา ด<านกระโทก

63133020856 นางสาวสุรีพร อุตริ

63133020857 นางสาวปทิตตา นารีจันทร

63133020858 นางสาววนิดา นิตยาชิต

63133020859 นางสาววรรณภา แสงกลาง

63133020860 นายชนาเมธ เพริดพราว

63133020861 นายฉลองภพ อนันต

63133020862 นางสาวหทัยรัตน เพชรภูมี

63133020863 นางสาวใจดาว คัฒทะจันทร

63133020864 นายสนธยา สาระสุข

63133020865 นางสาวจารุวรรณ อินาลา

63133020866 นางสาววิไลภรณ ภูบาลเช�า

63133020867 นายสรายุทธ หลวงยา

63133020868 นายเดชบดินทร อาสนาไชย

63133020869 นายศรายุทธ คําเรือน

63133020870 นางสาวภัทราวรรณ เตียวหุน

63133020871 นางสาวจิราวรรณ พรมแก�ว

63133020872 นางสาวพุฒิวัฒน ติดตัง

63133020873 นายสุวนัท สมอุ<มจารย

63133020874 นางสาวบุษรินทร คําขวาง

63133020875 นางพิมพใจ แข็งกล�า

63133020876 นางสาวป6ญญารัตน ม่ังมา

63133020877 นางสาวรจนา ภูจอมนาค

63133020878 นายพัสกร สามัคคี

63133020879 นางสาววันวิสา ธัญญานนท

63133020880 นางสาววรรณจรรย ศรีฐานสุขะกุล
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63133020881 นางสาววันนิสา เพชรชัย

63133020882 นายธัญพงษ ศรีโยธี

63133020883 นางสาวธันยชนก สุพรรณกลาง

63133020884 นางสาวปานทิพย มะหุวัน

63133020885 นายเกียรติศักด์ิ ประชาโรจน

63133020886 นางสาวทัศมาลี เสนานันท

63133020887 นายสุรกิจ อภิวงษ

63133020888 นางสาววาทินี ยามานนท

63133020889 นางดารัตน เสมาทอง

63133020890 นางสาวจิราวรรณ ทองขัน

63133020891 นางจันทรจิรา สุวรรณสิทธ์ิ

63133020892 นางสาวชุติมา สาครสูงเนิน

63133020893 นายสถาพร พงษวิเศษ

63133020894 นางสาวแววมะยุรา คงขํา

63133020895 นางสาวธีริศรา หอมชื่นใจ

63133020896 นางสาวปนัดดา พนาวัน

63133020897 ว<าที่ ร.ต.วุฒินันท จันทะวงศ

63133020898 นายนิติพัฒน มาตรา

63133020899 นางสาวสุดานิตย คําสอนทา

63133020900 นางสาววันศิริ บุญเพลิง

63133020901 นายทศวรรษ คันภูเขียว

63133020902 นายศิริวัฒน ศรีมุงคุณ

63133020903 นายเอกรัฐ สิตวงศ

63133020904 นางสาวอุรารัตน นันเอี่ยม

63133020905 นางสาวปรางทิพย นนทะชัย

63133020906 นางสาวจารินี ดาวยันต

63133020907 นายธนรัตน สีบัวจักร

63133020908 นางสาวสุปาณี แขวงเมือง

63133020909 นางสาวศิริพิฌญา สีท�าว
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63133020910 นางสาวสิริยากร บุญหล�า

63133020911 นางสาวสิรภัทร สายเนตร

63133020912 นางสาวยุพยง เนติธรรมกุล

63133020913 นางสาวสุภาภรณ ดลโสภณ

63133020914 นางสาวพึงพิศ ภูม่ิงเดือน

63133020915 นางสาวสุวรรณี เพ่ิมฉลาด

63133020916 นางสาวพรรณิภา เจาะจง

63133020917 นางสาวศิรประภา แสงนาโก

63133020918 นางสาวพรสิรินัน หงษวงษ

63133020919 นางสาวณัฐวรา หลาบคํา

63133020920 นางสาวภัทราภรณ อ<อนตาแสง

63133020921 นางสาวบุหลัน ทองก�านเหลือง

63133020922 นายสนอง โดยเคน

63133020923 นางสาวชนาพร ภูผาพลอย

63133020924 นางสาวชนันรัตน ลําแพน

63133020925 นางนาถลดา สุดถนอม

63133020926 นางสาวพัทธนันท เสนาจักร

63133020927 นายณัฐวุฒิ อุดมศิลปM

63133020928 นางสาวจิราวรรณ มันทรา

63133020929 นางสาวพิมพสุดา ลือนาม

63133020930 นางสาวกาญจนา ไกยสิทธ์ิ

63133020931 นางสาวทักษพร อินธิสาร

63133020932 นายยศธร มูลมณี

63133020933 นายวัชรินทร วงศแสนสุข

63133020934 นางสาวปทุมพร กองสมบัติ

63133020935 นางสาวจารุวรรณ ชุมมา

63133020936 นางสาวชลบุษบ บงแก�ว

63133020937 นางสาวอรดา บัวใหญ<รักษา

63133020938 นายชัยธวัช สีหราช
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63133020939 นายมาโนช ขําเส็ง

63133020940 นางสาวศศินา เชื้อมีแรง

63133020941 นางสาวศตพร วงษวิโรจน

63133020942 นายณัฐดนัย สายทอง

63133020943 นายพีระยุทธ แสนโคตร

63133020944 นางสาวจุฑาสินี กันน�อม

63133020945 นายณัฐพงษ ไตรทิพย

63133020946 นางสาวประภาสิริ ยศพล

63133020947 นายกรเอก แสนสุรินทร

63133020948 นางสาวสุนิษา มหาจันทวงศ

63133020949 นายกรภัทร ชนะบุญ

63133020950 นายสัจตยา แสนโชติ

63133020951 นางสาวอุบลรัตน มาระปะทิ

63133020952 นางสาวชรินรัตน โคตรอ<อน

63133020953 นายเจตนศรัณย พลหาญ

63133020954 นางขวัญนภา สอนศิวโมกข

63133020955 นางสาวศิรินภา สิงหคํา

63133020956 นางสาวภัสณิดา บรรพชาติ

63133020957 นางสาววิลาวัลย แอแดง

63133020958 นางสาวนิสา มังคะโล

63133020959 นางสาวสายฝน หลาบโพธ์ิ

63133020960 นางสาวอุบลพันธ เอี่ยมสม

63133020961 นายชวลิต คล<องดี

63133020962 นางสาวป6จชะตาพร นามโล

63133020963 นางสาวศัสบมน บุดดา

63133020964 นายรุ<งรวี วงคอามาตย

63133020965 นางสาวจิราภรณ แก�วพรม

63133020966 นางสาวพิรญาณ สุนประสพ

63133020967 นางสาววิภาวรรณ พาสมบูรณ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63133020968 นางสาวเกษศิรินทร ลาภปรากฎ

63133020969 นางสาวเรืองลักษณ บุตรเพ็ชร

63133020970 นางสาวปาณิสรา แสนภูวา

63133020971 นางสาวศจีรัตน พรศรีระ

63133020972 นางสาวคณิศรพร กรณหิรัญกฤษฎ

63133020973 นางสาวปลายกมล จงสวัสด์ิ

63133020974 นายพงษศิริ ภูจักงาม

63133020975 นางสาวภาวิดา พลประถม

63133020976 นางสาวลัดดาวรรณ นนนาภา

63133020977 นางสาวสุวนันท ประหา

63133020978 นางสาวมัลลิกา ขุนน�อย

63133020979 นายวิษณุ มุริจันทร

63133020980 นางสาวทิวาพร ชุ<มเย็น

63133020981 นายวฤทธิ วารีศรี

63133020982 นางสาวกัญญพัฒน จักรนารายณ

63133020983 นางสาวศิรินภา เนื่องพันธ

63133020984 นางสาวนาตยา คลังกลาง

63133020985 นางสาวสุธินี อุ<มจาน

63133020986 ว<าที่ร.ต.หญิงชัชรีภรณ ชะยะริปูนันท

63133020987 นางสาวณัฐกาญ ฆารประเดิม

63133020988 นางชิโนรส ปAยกุลมาลา

63133020989 นายกิรทัศน ในริกูล

63133020990 นายเฉลิมพล สมิโตมล

63133020991 นายพลากร สมบูรณ

63133020992 นางสาวมะลิวรรณ บรรลือ

63133020993 นางสาวกฤษฎาพร ศรีเรืองฤทธ์ิ

63133020994 นางสาวสิริวิมล แวงวรรณ

63133020995 นายศิริพงษ คงแสนคํา

63133020996 นายภควัต ปูKหลุ<น

หน�า 724 จาก 953                 
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63133020997 นางสาวกาญจนา วิชาฮาต

63133020998 นายกฤษณ เชื้อกุลา

63133020999 นางสาวอังคณา ยืนชีพ

63133021000 นายอธิวัฒน ป6ทโย

63133021001 นางสาวประภาภรณ ผิวเผือก

63133021002 นางสาวเกศฤดี อาวรณ

63133021003 นางสาวพรพิมล ผาโคตร

63133021004 นายอนนท ไกรยบุตร

63133021005 นางสาวศศิธร ผ<อนธุระนารี

63133021006 นางสาวชนากานต ขําดํารงเกียรติ

63133021007 นางสาวกาญจนา ทวีกันต 

63133021008 นางสาวนนทกร คําแก�ว

63133021009 นางสาวดวงมณี นามกุล

63133021010 นางสาวบุษบาวรรณ บุญศรีนาค

63133021011 นางสาววนัชพร ภูดี

63133021012 นางสาวจิราพร พรมบุญมา

63133021013 นางสาวปAยาภรณ ลาตวงศ

63133021014 นางสาวธิติมา วุ�นนที

63133021015 นางสาวเปPยทิพย ปะริเตสัง

63133021016 นางสาวสุกัญญา แพนดี

63133021017 นายอาทิตย ชาดํา

63133021018 นายธัญญะ ม<วงมนตรี

63133021019 นางสาวปวีณา บุตรมาลา

63133021020 นางสาววารุณี ภูธี

63133021021 นางสาวจิตติมา สุขวิเศษ

63133021022 นางสาวจตุรพร จินบุตร

63133021023 นางสาวปAยะรัตน โพธิรุด

63133021024 นายธวัชชัย นิลแก�ว

63133021025 นางสาวกันติยาภรณ ตันแหวน

หน�า 725 จาก 953                 
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63133021026 นางสาวศุภาวรรณ มีสังเกต

63133021027 นางสาวทักษพร ศิริคุณ

63133021028 นางสาวจันทิมา เสริมนอก

63133021029 นายชวนันท ชูศรีทอง

63133021030 นางสาวณภัค สัตนาโค

63133021031 นางสาวกฤษดาพร สีหลอด

63133021032 นายวรรณภัทร เจือสุวรรณ

63133021033 นางสาวปณิตา วงคษาม่ิง

63133021034 นายคณภรณชัย ก่ิงคํา

63133021035 นางสาวเปรมศิริ ดาปHอม

63133021036 นายสุริยา พลเดช

63133021037 นางสาวเมริน ขําชัยภูมิ

63133021038 นายณัฐดนัย อินทวัฒนวงษา

63133021039 นางสาวณัฐชา พันสระน�อย

63133021040 นางสาวละอองดาว ภูนี

63133021041 นางสาวชฎาพร จัทมาศ

63133021042 นางสาวสุธิดา พรมดอนกอย

63133021043 นายจีระพงษ เลิศศิริ

63133021044 นางสาวอินทรทิรา อิ่มเรือง

63133021045 นางสาวยุพาพิน สิงหสุวรรณ

63133021046 นายสยาม สายคํา

63133021047 นายเจษฎาภรณ บุญสัตย

63133021048 นางสาวกรกนก ตระหง<าน

63133021049 นายอภิสิทธ์ิ ตาแหวน

63133021050 นางสาวพรพรรณ อัตตะลัง

63133021051 นางสาววนิดา อินทรสังขาร

63133021052 นางสาวนิภาวรรณ สาเพชร

63133021053 นางสาววรรณนิศา ดีพรม

63133021054 นางสาวลัดดาวัลย บุญเสริฐ

หน�า 726 จาก 953                 
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63133021055 นางสาวแสงทิพย ขันฟHาเลื่อน

63133021056 นายณัฐพล อันทะป6ญญา

63133021057 นางสาวกัญชพร สิรินันทเกตุ

63133021058 นายวริษา ขันโอฬาร

63133021059 นายวรพจน ก่ิงแก<นแก�ว

63133021060 นายยุทธพล เพ็งพินิจ

63133021061 นายคณิศร หม่ืนน�อย

63133021062 นางสาวจิรชยา สุขเกษม

63133021063 นางสาวนิภารัตน พานน�อย

63133021064 นางสาวสาธิกา ศรีบูอ่ํา

63133021065 นางสาวสุประภาพร บุตรชาติ

63133021066 นายศุภชัย แสงบุญส<ง

63133021067 นายทินภัทร วารินทร

63133021068 นางสาวศุภางค หนองน้ํา

63133021069 นางสาวสุพัตรา บุญหลง

63133021070 นายรักษติธรรม ไกรยะราช

63133021071 นางสาวจิรณา พันแจ�ง

63133021072 นางสาวเจนจิรา น�อยมหาชัย

63133021073 นายรณกร ฐิติรัฐกร

63133021074 นางสาวฐาปนี พัฒนชัย

63133021075 นายอนันชัย บุตรใส

63133021076 นางสาวจิราพร พาลาศรี

63133021077 นายธนาเทพ แก�วมาตย

63133021078 นางสาวชลลดา โทนหงสสา

63133021079 นายภาณุเมศวร เมฆฉาย

63133021080 นางสาวอภิญญา นาชัยทอง

63133021081 นายภานุวัฒน เทพศิลา

63133021082 นายธนาวุฒิ อรศรี

63133021083 นางสาวจันทิมา อุตรโส
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63133021084 นางสาวอมรรัตน แดงดี

63133021085 นางสาวกชกร จันทรเทศ

63133021086 นางสาวสุกัญญา โวทานสิริกุล

63133021087 นางสาวสุกานดา ภูเต�านาค

63133021088 นางสาวกมลวรรณ ภาวะรัตน

63133021089 นายกิตติโชติ ขุราษี

63133021090 นายธนายุทธ แก�วบุดดา

63133021091 นางสาวสุธาสินี สิทธิวงค

63133021092 นางสาวกนกพร แก�วโบราณ

63133021093 นายสุรเชษฐ กัณหา

63133021094 นางสาวสุดารัตน สุขสม

63133021095 นางสาวจิดาภา สุจริต

63133021096 นายสมยศ ประสานศักด์ิ

63133021097 นายพงศชยนต แพ<งสองคร

63133021098 นายชริน สิทธิสังข

63133021099 นายธนวัฒน ณีรพันธ

63133021100 นางสาวปวีณา ภูกาบเพชร

63133021101 นางสาวสาวิตรี ศรีละคร

63133021102 นางสาวปณิดา ป6ตตาทานัง

63133021103 นางสาวศศิมาพร ภูมูลมี

63133021104 นายชาญวิทย เครือน้ําคํา

63133021105 นางสาวอัมพร ทองโคตร

63133021106 นางสาววิมลสิริ แสนพงษ

63133021107 นายอนันตชัย จันทรโสม

63133021108 นายปริญญา ซาล<าม

63133021109 นางธัญภัทร อิ่มอุรัง

63133021110 นางสาวป6ทมวรรณ ไฝขอบ

63133021111 นางสาวสรณสิริ วงเลิง

63133021112 นายธีรภัทร มีมะโน
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63133021113 นางอรนุช ยีโหนด

63133021114 นางสาวมนัญชยา ภูทองนาค

63133021115 นางสาวสกุลรัตน นามไธสงค

63133021116 นางสาวพิชยา นักรบไทย

63133021117 นางสาวอารีรักษ พรมทา

63133021118 นายธนพล คําพิลา

63133021119 นางสาวนิรชา น�อยยะ

63133021120 นางสาววสุนันท ไชยแก�ว

63133021121 นางสาววิสสุตรา สุธรรมวงศ

63133021122 นางสาวกมลชนก บํารุง

63133021123 นางอิศสิริยาภรณ ศรีเมือง

63133021124 นายสุพัฒนพงค ช<างทอง

63133021125 นายวิชาญ ชํานาญไพร

63133021126 นางสาวฐิตา จันทรคติ

63133021127 นางสาวเพ็ญพิรุฬ ตะคร�อสันเทียะ

63133021128 นางสาวชนาภา สุภาพ

63133021129 นางสาวชนันสิริ ก่ิงทวยหาญ

63133021130 นายนพรัตน ผกาเชิด

63133021131 นางสาวกุลกันยา แฝงฤทธ์ิ

63133021132 นางสาวอุมาพร ภูสิลา

63133021133 นางสาวกาญจนา แสงศรี

63133021134 นายณพภณ เนาวประโคน

63133021135 นางสาวศิวพร พิชิตชัยรุ<ง

63133021136 นางสาวจันทกานต เพ่ิมยินดี

63133021137 นางสาวอรสา ดาวี

63133021138 นายณัฐวัตร อุป6ชฌาย

63133021139 นางสาวฑนิตา ศรีสารคาม

63133021140 นางสาวกมลธนา ธงไชย

63133021141 นางสาวสิริยากร ศรีหารักษา
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63133021142 นางสาววาสนา วิเชียรศรี

63133021143 นายกฤชพล อาษาภักดี

63133021144 นางสาวกานตญาดา นาชัยเพชร

63133021145 นายชวนินทร พิมพณรงคเดช

63133021146 นางสาวมนฤดี อามาตยมนตรี

63133021147 นางสาวสุดารัตน จันทขันธ

63133021148 นางสาวภัทราวดี ตรีเดช

63133021149 นางสาวทิราภรณ สมศรี

63133021150 นางสาววิเศษลักษณ ภักดีสุวรรณ

63133021151 นางสาววิมลสิริ ก�อนคํา

63133021152 นางสาวณัฐกานต กองศรีนาง

63133021153 นางสาวปพิOชญา ลีฬหวรงค

63133021154 นางสาวชไมพร คงสมบัติ

63133021155 นายชุมพล ศรีแพงมล

63133021156 นางสาวจินตนา การะเกด

63133021157 นางพรรณี นาคนชม

63133021158 นางสาวกาญจนาพร นิลทองหลาง

63133021159 นางสาวปรียาพรรณ วงคเชียงยืน

63133021160 นางสาวปภาณิน ศิริพยัคฆ

63133021161 นางสาวพัชรัชต อดิศาวรโชติ

63133021162 นางสาวสุภาวรรณ พิกุลศรี

63133021163 นางสาวศรัญญา ปHองบุญจันทร

63133021164 นางสาวภัทราพร ผ<อนจรุง

63133021165 นายณัฐพงศ แสงเกตุ

63133021166 นางสาวชลธิชา ภานุศร

63133021167 นางสาวปAยนุช เพียงเกต

63133021168 นายพิชญตม มาลาสาย

63133021169 นางสาวมะลิวรรณ เกตุดา

63133021170 นางสาวภัทรสุดา บุญเฮ�า
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63133021171 นางสาวสุภาพร จันอ<อน

63133021172 นายธวัชชัย จันทรสม

63133021173 นางสาวชุติกาญจน ปวริศภวนันท

63133021174 นางสาวขวัญชนก กรมขุนทด

63133021175 นางสาวเรวดี วงรินยอง

63133021176 นายเอนกบุญ โชคดุรงค

63133021177 นางสาวชนาธิป กองณรงค

63133021178 นางสาววัชรีวรรณ วัฒนะ

63133021179 นางสาวขวัญเรือน สมชอบ

63133021180 นางสาวณัฐพร ภวภูตานนท

63133021181 นางสาววรางคณา โคบุตรี

63133021182 นางสินีนาฎ แวงดีสอน

63133021183 นางสาวธิดามาศ รวมสิทธ์ิ

63133021184 นางสาวภัคจิรา ก�องจิราภาส

63133021185 นางสาวอุษา ขันติ

63133021186 นางสาวสุทธิดา ชัยแสง

63133021187 นางสาวจารุกัญญ แสงปาก

63133021188 นางสาวสาวิตรี ชะโน

63133021189 นางสาวจันทรจิรา มูลนิทา

63133021190 นางสาวจิราภรณ มีหินกอง

63133021191 นายปรัชญพงษ ทองก�านเหลือง

63133021192 นางสาวเยาวภา คําบัว

63133021193 นางสาวขวัญพร วรรณสุนทร

63133021194 นางสาวกาญจนา วรรณพัฒน

63133021195 นางสาวชนัญชิดา ชํานาญไพร

63133021196 นายวรวิทย แสนตัน

63133021197 นางสาวโชติกา ทิพพิชัย

63133021198 นางสาวแสงรวี ตุลาคาล

63133021199 นายสินเพชร บุญพบ
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63133021200 นายกฤษฎา ทัดไทย

63133021201 นางสาวศกลวรรณ เสนามาตย

63133021202 นายณัฐชนน ผาจันทร

63133021203 นางสาวยุภาวดี โพธ์ิสม

63133021204 นางสาวอรุณทิพย ซาทุม

63133021205 นายเดชดํารงค พิมพะจักร

63133021206 นางสาวธันยารัตน เสถียรนาม

63133021207 นางสาวดวงใจ เสนาเสถียร

63133021208 นางสาวมาริสา สุวรรณดี

63133021209 นางสาววรีวรรณ ศิลาสูงเนิน

63133021210 นายนวพล โชคภูเขียว

63133021211 นางสาวภานุดา พุทธครู

63133021212 นางสาวพรรณิดา อัครวงศ

63133021213 นายปAยะวัฒน ยันตะนะ

63133021214 นางสาวอมรรัตน ขจรเดช

63133021215 นายพัทธพล พิศเพ็ง

63133021216 นางสาวฑิตยา เหลือบจําเริญ

63133021217 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณสาร

63133021218 นางสาวอามาริษา พูลสละ

63133021219 นายสดายุ ชิณกะธรรม

63133021220 นายทรงศักด์ิ อุทธา

63133021221 นายคุณานนต ไชยรักษ

63133021222 นายอํานาจ สีหนาจ

63133021223 นางสาวธีรจุฑา ปุสารัมย

63133021224 นางสาวปริญญา พลเดช

63133021225 นางสาวญาดา เชิญชัยภูมิ

63133021226 นางสาวณัชชา จอมทอง

63133021227 นายตระกูลศักด์ิ จันตะคุณ

63133021228 นางสาวมณีรัตน ประทิน
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63133021229 นางสาวพัชขวัญพร ศรีลาพัฒน

63133021230 นายกรวิชญ ชื่นวัฒนา

63133021231 นางสาวอภิชญา อรัญมาลา

63133021232 นางสาวช<อฟHา คาดสนิท

63133021233 นายขจรศักด์ิ ม่ิงมาลับรักษ

63133021234 นางรัชนีกร ใจทัศน

63133021235 นางสาวศิริภรณ สอนสา

63133021236 นางสาววนิดา เที่ยงกินรี

63133021237 นายธนาธร บึงชัยภูมิ

63133021238 นายเรียว ชีวะรุ<งเรือง

63133021239 นายสินธุสรศักด์ิ จันภักดี

63133021240 นางสาวสุดารัตน ชัยเพชร

63133021241 นางสาวกุลดา คําไพเลื่อน

63133021242 นายจารุวิทย วรรณดี

63133021243 นายธิติวุฒิ แก�วเกตุ

63133021244 นายนันทวัฒน จอมศรีกระยอม

63133021245 นางสาวเพ็ญพักตร มุ<งหมาย

63133021246 นางสาวชนัฏดา รัตนวงศ

63133021247 นายธีรวัฒน ศรีเพ็ชร

63133021248 นางสาวจารวียO พรพันธรวี

63133021249 นางสาวมิถุนา สิทธิเสนา

63133021250 นางสาวทวินตรา ชิณอาจ

63133021251 ว<าที่ร�อยตรีจตุรงค คุณหม่ัน

63133021252 นางสาวบุปผชาติ โพธิษา

63133021253 นางสาวจีราภรณ กุลโชติ

63133021254 นางสาวชญานิศ จูมจะนะ

63133021255 นางสาวณัฐรดี ชมภูวิเศษ

63133021256 นางสาวณัฐกานต พลเตชะ

63133021257 นายศุภมงคล พาลารัตน
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63133021258 นางสาวทักษอร สิงขิตร

63133021259 นางสาวชลธิชา วงศบุตร

63133021260 นางสาววธัญญา ลุนหล�า

63133021261 นางสาวเปรมใจ จัดสม

63133021262 นายเด<น ไชยโคตร

63133021263 นางสาววทานิกา ภักดี

63133021264 นายวิทวัส อุปมาโท

63133021265 นางสาวปาริฉัตร วรชิน

63133021266 นางสาวชญานิศ ไทยศิริ

63133021267 นางสาวชรินทร ทองหม่ืน

63133021268 นางสาวอริสา เงาสุมาตย

63133021269 นายจิรวุฒิ ต<อติด

63133021270 นางสาวสุทธิดา ทาเภา

63133021271 นายพีรพงษ มิทรานนท

63133021272 นางสาวกานดามณี วันประโคน

63133021273 นายชัยยศ คํานา

63133021274 นางสาวนาฎชฎา แจ�งพรมมา

63133021275 นายสิงห ศรีสวัสด์ิ

63133021276 นางสาวชนิสรา พรวาปP

63133021277 นายชาติณัย สุวรรณโท

63133021278 นางสาวกัลยา จะนู

63133021279 นายจักริน รัตนพลแสน

63133021280 นางสาวมณัชญา ทองมนต

63133021281 นางสาวกฤตยาพร คล�ายคลึง

63133021282 นางสาวดวงตา สีอินทรมน

63133021283 นายพงศกร ศรีนุเสน

63133021284 นางสาวขนิษฐา พลเชียงสา

63133021285 นางสาวชวนพิศ คํางาม

63133021286 นางสาวธณัฏฐา ภูพาที
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63133021287 นายทวีศักด์ิ ศรีโท

63133021288 นายภานุพันธ เจือจันทร

63133021289 นางสาวพิชญดา อุ<นหนู

63133021290 นางสาวสาวิตรี เย็นเหลือ

63133021291 นางสาวธนัทกาล คันธธาศิริ

63133021292 นางสาวเพ็ญนภา ปากดี

63133021293 นายกมลกิศ ประเสริฐเจริญสุข

63133021294 นางเกษร ขันธะบูรณ

63133021295 นางสาวกนกวรรณ อัคฮาดศรี

63133021296 นางสาวชฎาพร แสนจันทร

63133021297 นางสาวภาณุมาส จิตตชนะ

63133021298 นางสาวฌาณิกานต นามวิเศษ

63133021299 นางสาวพีรดา จันทนา

63133021300 นายอนุชา ตาแหวน

63133021301 นางสาวเกษร ทองป6Vน

63133021302 นางสาวบุษยา แสงภารา

63133021303 นางสาวพิชนันท ช<อผกา

63133021304 นางสาวนิจจารีย บัวอินทร

63133021305 นายวรุฒ บุดดาเพ็ง

63133021306 นายภูมิพัฒน ล�นเหลือ

63133021307 นางสาวพัชชิตา สีดาชมภู

63133021308 นายจิตติ สืบพันธโพธิ

63133021309 นายวัชระพล แก�วพรม

63133021310 นางสาวปAยพร ศรีสว<าง

63133021311 นางสาวสาวิณี ต้ังถ่ิน

63133021312 นางสาววจีรัตน เหลื่อมกลาง

63133021313 นางสาวณัฐชา อักพิมพ 

63133021314 นางสาววรางคณา เยาวสิทธ์ิ

63133021315 นายพัฒนา สุริยะแก<นทราย
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63133021316 นางสาวจริยา มณีวงค

63133021317 นางสาวเสาวณีย หินซุย

63133021318 นางนฤมล ป6กกาเวสา

63133021319 นายธนศักด์ิ มณีรัตน

63133021320 นางสาวนิติกา จตุเทน

63133021321 นางสาวศศิธร กองเกิด

63133021322 ว<าที่ ร.ต.วัชรพล จันทะแสง

63133021323 นางสาววลัยพรรณ จันละคร

63133021324 นายพร�อมพงศ ประจิตร

63133021325 นายชัยนิวัฒน ประทุมรุ<ง

63133021326 นางสาวกันยามาศ เบี้ยวโกฏิ

63133021327 นายธีรวัชร ฤาชาพันธ

63133021328 นางสาวนันทนัช สมิงชัย

63133021329 นายเขตโสภณ สุวรรณสาร

63133021330 นายถิรมนัส แสนกล�า

63133021331 นางสาวเนตรทราย ตรงดี

63133021332 นางสาวณิชฌากุล คําแก�ว

63133021333 นางสาวเจษฏาภรณ ขุนทอง

63133021334 นางสาววันวิสาข ราชมูล

63133021335 นางสาวพรพิมล แสนเหวิม

63133021336 ว<าที่ร.ต.ญาณวรุตม ประเสริฐสังข

63133021337 นายปAยพงษ ช<างเหลา

63133021338 นางสาวมัณฑนา แฝงฤทธ

63133021339 นางวราพร อุตรพรม

63133021340 นายปรัชญา อภัย

63133021341 นางสาวจุฑามาศ สิงหาราช

63133021342 นายพีระพัฒน ผาใต�

63133021343 นายนิติพงษ ภูมูลนา

63133021344 นางสาวภัทรภร พลจันทึก
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63133021345 นางสาวรัชนีกร เติมวุฒิ

63133021346 นางสาวอภิรตา ไชยศิวามงคล

63133021347 นางสาวสุชานันท ศุกลรัตน

63133021348 นางสาวสุนิสา ชาญกว�าง

63133021349 นายบุญพบ โนวิชัย

63133021350 นางสาววิยะดา เจริญ

63133021351 นางสาวนิสาชล บุญชะโด

63133021352 นางสาวนฤมล สุริยะกะมุน

63133021353 นางสาวขวัญชนก ยืนยงค

63133021354 นางสาวกัญญาลักษณ พิมพสุต

63133021355 นางสาวขวัญจิตร คงโพธ์ิน�อย

63133021356 นายภาสกร สันทัยพร

63133021357 นายนิติพงษ นิจจะพจน

63133021358 นางสาวศิรัญญา ศรีนุกูล

63133021359 นายปรเมศ สุจิมงคล

63133021360 นางสาววรรณชนก ขามช<วง

63133021361 นางสาวอทิตา พันธุเดช

63133021362 นางสาวมนัสชนก มนตรี

63133021363 นายทัตพล ศักดินาเกียรติกุล

63133021364 นางสาวสุพัชราภรณ โพธิขํา

63133021365 นางสาวพัชราภร ประกอบดี

63133021366 นางสาวธมนวรรณ พลเรือง

63133021367 นายสัญชัย อรรคฮาต

63133021368 นางสาววรัชยา วงษา

63133021369 นางสาวนพวรรณ รองศักด์ิ

63133021370 นางสาวอินทิรา ปุยฝHาย

63133021371 นางสาวธมลวรรณ คุณาสถิตยชัย

63133021372 นางสาวนวรัตน นาชัย

63133021373 นายธนะรัชต บัวมาตย
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63133021374 นายชินวุฒิ กระพันเขียว

63133021375 นางสาวสุกัญญา ม<วงดี

63133021376 นางสาวจารุวรรณ จินารักษ

63133021377 นางสาวสุดารัตน บุตรวงษ

63133021378 นายณัฏฐากร พันธไชย

63133021379 นางสาวรัตนาภรณ แสงวิเชียร

63133021380 นางสาวสิรินพร ปHอมสุวรรณ

63133021381 นางสาวปAยะนุช ภูเบ�าทอง

63133021382 นายฤทธิกร ในดี

63133021383 นางสาวเบญจมาศ ศรีชาวนา

63133021384 นางสาวสุดารัตน บริษัท

63133021385 นายกวินวิชญ ขําชู

63133021386 นางสาววราภรณ มะปะเม

63133021387 นางสาวนฤมล ยุวิช

63133021388 นางสาวกมลวรรณ แก�วมูลตรี

63133021389 นางสาวณัฐวดี คงแสง

63133021390 นางสาวรัชสุดา สุขธนสาร ศิริ 

63133021391 นายนพรัตน เหง�าณี

63133021392 นางสาวสุพัตตรา ตีชา

63133021393 นางสาวพรทิวา ฤทธ์ิธวัช

63133021394 นางสาวเจติยา ทักษิมา

63133021395 นางสาวตติยา ศรีไชย

63133021396 นางสาวสราลี สองหลวง

63133021397 นางสาวป6ทมา ชินดา

63133021398 นางสาวจุฬาลักษณ แผ<นพงษ

63133021399 นายจักรพล สารภูมิ

63133021400 นางสาวพัชรินทร เขจรลาภ

63133021401 นายสโรช บุญพันธ

63133021402 นายอลงกรณ บรรดิษฐ

หน�า 738 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133021403 นางสาวอรพรรณ ชาดง

63133021404 นางสาวธัญญารัตน เตลอด

63133021405 นางสาวสุธิตา ลาสุนนท

63133021406 นางสาวสายชล โนนศรี

63133021407 นางสาวกันธิชา จันทรทิพย

63133021408 นางสาวสุวิชาดา จิตเทวินลิขิต

63133021409 นางสาวลัดดา ชัยชาลี

63133021410 นางสาวรติมา สุนทรโรจน

63133021411 นายนินนาท ราชสาลี

63133021412 นายราเมศ สุดใหญ<

63133021413 นายพิษณุ คงเกิด

63133021414 นางสาวอรุณรัตน สุวรรณศรี

63133021415 นางสาวจารุวรรณ ยศป6ญญา

63133021416 นางสาวสาริศา ผาตะพงษ

63133021417 นางสาวฉัตรจญา กินขุนทด

63133021418 นางสาวเจนจิรา สมน�อย

63133021419 นางสาวจริญญา หีบแก�ว

63133021420 นางสาวโสภิดา ชํานาญ

63133021421 นายวทัญXู แสงขาว

63133021422 นายสุชน ถุงวิชา

63133021423 นางสาวอัจฉริยา รักษาวงค

63133021424 นายธีรศักด์ิ คัชเขียว

63133021425 นายสุภพ ชินอัน

63133021426 นางสาวเกศสุดาา พรมประภาจิตร

63133021427 นายณัฐธัญ สงคราม

63133021428 นางสาวณัฐภัทร อันถาวรพงศ

63133021429 นางสาวกุลสตรี เกตุแก�ว

63133021430 นางสาวพัชรมัย พรรณะ

63133021431 นางสาวฐานิศรา สุพิทิพย
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63133021432 นางสาวนพวรรณ ธนศักด์ิไพบูลย

63133021433 นางสาวนุชรีย ถามูลเลศ

63133021434 นางสาวสาลินี นาถภากุล

63133021435 นางสาวนัฐธิดา ทองดี

63133021436 นายศรายุทธ โบราณประสิทธ์ิ

63133021437 นางสาวปนิดา วงศจรัส

63133021438 นางสาวศิริพร ปาสานะเต

63133021439 นางอรอนงค เอกกาญจนชนะกุล

63133021440 นางสาวกอบกูล บุญประกอบ

63133021441 นายสมชาย ใหญ<กระโทก

63133021442 นายจิรเมธ ฝาชัยภูมิ

63133021443 นายทวีสิน อันทะพัฒน

63133021444 นางสาวประภาพร ฝKายดี

63133021445 นางสาวเพชรัตน พันอ�น

63133021446 นางสาวชนัญชิดา โชคคุณ

63133021447 นายเนติพันธ สุขศรี

63133021448 นางสาวนิษฐา โชครวมชัย

63133021449 นางสาวเมฆมณี สมตา

63133021450 นางสาวยุพเยาว สิงหคํามา

63133021451 นางจริยาภรณ ทิพโชติ

63133021452 ว<าที่ ร.ต.ชรัช ช<อพฤกษา

63133021453 นางสาวอรญา ขาลหยู

63133021454 นางสาวสุวนันท บุญเรือง

63133021455 นางสาวนัทธชนัน ล�านพลแสน

63133021456 นางสาวมณีรัตน ระถี

63133021457 นายภัทรดนัย จันทรา

63133021458 นางสาวทิพยพรรษา เสชู

63133021459 นายวรวุฒิ ทุมสิงห

63133021460 นายวัชรินทร ถนัดค�า
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63133021461 นางสาวศิรินันท พรอินทร

63133021462 นางสาวสลิล วิไลลักษณ

63133021463 นางสาวปวีณา ประทุมลี

63133021464 นางสาวมีนตรา พรหมรักษา

63133021465 นางพัทยาภรณ อรุณดี

63133021466 นางสาวชลธิดา ภัทรบุณยกิตต์ิ

63133021467 นางสาวอรัญญา สุ<มรอด

63133021468 นายธินกร ถาอ<อนสี

63133021469 นางสาววราภรณ ใจตรง

63133021470 นายนิรันดร ศรีโคตร

63133021471 นางสาวอรทัย อุทุมพร

63133021472 นายเมธาวี หอมขจร

63133021473 นายชัยรัฐ ภัทรศิริผล

63133021474 นายพีระพัฒน ดีมาก

63133021475 นางสาวพิมพปวีณ ผายพิมพ

63133021476 นางสาวมยุรี คะมุง

63133021477 นายพิสุทธ์ิ จันทรสระคู

63133021478 นางสาวสุวภรณ แสนบุญ

63133021479 นางสาวกัญญญาณัฐ ไพศาลธนภัทร

63133021480 นายสุรพล บัตรวิเศษ

63133021481 นางสาวอภิญญา บุญวงษ

63133021482 นายณัฐวุฒิ แปงบุญลือ

63133021483 นายภัทรภณ มะโนมัย

63133021484 นายเฉลิมเกียรติ บุญป6น

63133021485 นางสาวสโรชา กาลวิบูลย

63133021486 นางสาวสุพิชชา ท<าข�าม

63133021487 นางรัตนพร ชีวาจร

63133021488 นางสาวปรีชญา จันทรเกษม

63133021489 นายพรหมมินทร บุญเหลี่ยม
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63133021490 นายณัฐวุฒิ เสนจันที

63133021491 นางสาวรมณีย พินิจ

63133021492 นายพงศภัค ศรีพรหม

63133021493 นายชลิตา พิมพแหวน

63133021494 นางสาวสุดารัตน ญาณป6ญญา

63133021495 นายวิทวัส สืบคําแก�ว

63133021496 นางสาวนิสา ทองมุข

63133021497 ว<าที่ร�อยตรีนัฐพล วุฒิพันธุ

63133021498 นางสาวระพีพรรณ ธรรมศรี

63133021499 นางสาวกัญญารัตน พลศักด์ิ

63133021500 นางสาวเจนจิรา อภัยฤทธิรงค

63133021501 นางสาวฤดี พะวงสัตย

63133021502 นางสาวสุกัญญา ภูริศรี

63133021503 นางสาวพรรณภา วันหากิจ

63133021504 นายเจษฎา รัตนสุนทร

63133021505 นางสาวพัชริดา แสนสุข

63133021506 นางสาวณัฐวิภา ลองจํานงค

63133021507 นางสาวธนพร เจริญสมบัติ

63133021508 นางสาวดุจฤทัย พลเย่ียม

63133021509 นางสาวรัติยากร มะณี

63133021510 นายเศรษฐรัฐ ยุบลมาตย

63133021511 นางสาวจิรัญญนันท จิตตะทัศน

63133021512 นายจิรายุทธ ยุทธศรี

63133021513 นางสาวสุทธาทิพย นันตเวช

63133021514 นางสาวศรัญญา สีหานู

63133021515 นางสาวเบญจมาศ กุลคํา

63133021516 นายอิศรพงศ ยางงาม

63133021517 นางสาวอารียา เครือมา

63133021518 นางสาวบุษญา จันดีสา
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63133021519 นางสาวกรองกาญจน จักรแก�ว

63133021520 นางสาวจุฬาลักษณ คลังดงเค็ง

63133021521 นางสาวธีรสา เหลาแหลม

63133021522 นางสาวอิศรา มหานาม

63133021523 นางสาวจิระประภา มาตาเบ�า

63133021524 นางสาวภัทราพร รอนไพริน

63133021525 นางสาวนภาพร ปะกายะ

63133021526 นางสาวกนกทิพย ตอเสนา

63133021527 นายภุชงค บรรพสาร

63133021528 นางสาวกอบเก้ือ เทียมเทศแก�ว

63133021529 นางสาวธัญชนก สุภาปุ

63133021530 นางสาวเบญจมาศ ศรีหวัง

63133021531 นางสาวอนงคนาถ แสนหอม

63133021532 นายมงคล รักษาพันธุ

63133021533 นางสาวกฤติยา ยลถนอม

63133021534 นายอนุชา ทาภักดี

63133021535 นางสาวนิภาพร หล�าเวียง

63133021536 นายอธิภัทร พยุงญาติ

63133021537 นางสาวดุจเดือน ไชยพิเดช

63133021538 นางสาวปรียานุช ทองบ<อ

63133021539 นายอัครพล ป6ญญาวิภาส

63133021540 นางสาวณิชาภัทร นวลกรม

63133021541 นายเบญจพล จีระไกรโสธร

63133021542 นางสาวปวีณา ทองเป[ะ

63133021543 นางสาวสุชานรี สมมุ<ง

63133021544 นางสาวกรชนก เจริญหม่ืน

63133021545 นางสาวนิตยา ตาลน�อย

63133021546 นางสาวกษมา สุดเนตร

63133021547 นางสาววณิชญาณ คําไชโย
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63133021548 นางสาวอุดมลักษณ บํารุงกิจ

63133021549 นางสาวสุทธญาณ แย�มศรี

63133021550 นางสาวหัทยา เดชอาญา

63133021551 นางสาววนิดา แดงงาม

63133021552 นายทัศนพล อาวรณ

63133021553 นางสาวมุนินทรธร สีพรมต่ิง

63133021554 นางสาวพัชยา รักษาภักดี

63133021555 นายคณิน วาจนสุนทร

63133021556 นายบัณฑิต นาเมืองรัษ

63133021557 นางสาวคุณิตา พิมล

63133021558 นางสาวสาวิตรี ช�อยคล�าย

63133021559 นางสาวธัญญารัตน สอนทะเดช

63133021560 นางสาวพิชญาภา พิมพฉิม

63133021561 นางสาวมาลิณี ศรีวงคจันทร

63133021562 นางสาวกาญจนาพร ศรีจันทร

63133021563 นางสาวเพชรจรัส สินพันธ

63133021564 นางสาวเจษฎาภรณ สมีพันธ

63133021565 นางสาวจินตรา ป6ดชาศรี

63133021566 นายพิเชฐ ปHองเขต

63133021567 นางสาวมนธิดา วงอาษา

63133021568 นางสาวสุพัตรา แก�วอาสา

63133021569 นางสาวพรทิพย เที่ยงวิเศษ

63133021570 นายนันทวัฒน ดวงภมร

63133021571 นางสาวสมฤทัย เติมภูเขียว

63133021572 นางสาวปวันรัตน พละสิม

63133021573 นางสาวจรีวัลย น�อยผาง

63133021574 นางสาวภคมน สุธนสันติภัทร

63133021575 นายชวรงค เเก�วมูลมุข

63133021576 นางสาวศิริรัตน อัมภรัตน
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63133021577 นางสาวกาญจนาพร ราชพัฒน

63133021578 นางสาวฉายสิริ ทองลือ

63133021579 นางสาวกนกพร ห�ามไธสง

63133021580 นายรักษพงษ คําอ�อ

63133021581 นายพีรพงษ สละ

63133021582 นางสาวศิริลักษณ สุพันดี

63133021583 นางสาวฐิติยา สนน�อย

63133021584 นางสาววิรัชฎา คลังวิเชียร

63133021585 นางสาวชุติมา แสนสระอินทร

63133021586 นางสาวลลิตา บุรัมภเว

63133021587 นายพิเชฐ พรศิลปกุล

63133021588 นางสาวณฐอร แดนศิริ

63133021589 นางสาวจันทิรา หันแจ�ด

63133021590 นางสาวอภิวันธ แน<นอุดร

63133021591 นางสาวชัญญา ศรีจันทร

63133021592 นางสาวหัตชยารักษ ทวีทรัพยกมล

63133021593 นายญาณวัฒน อินทภูติ

63133021594 นางสาวชนันทญลักษณ นุชิต

63133021595 นายดนัยกร พันธุรัตน

63133021596 นางสาวนริญพร พลตรี

63133021597 นางสาวระพีพร ศรีกําพล

63133021598 นางสาวชุติปภา ศรีกุลบุตร

63133021599 นายเกียรติอนันท สุชินศักด์ิ

63133021600 นางสาวกาญจนา ถิตยแสน

63133021601 นางสาวสุจิตตรา สวยสอาด

63133021602 นางสาวชโลธร ภักดีป6ญญา

63133021603 นายวศิน ภูหินกอง

63133021604 นายวรรธนันท เพชรพอด

63133021605 นางสาวโสภา วิสุวงษ
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63133021606 นางสาวนันทนา สาแก�ว

63133021607 นางสาวอารี รัตน เชื้อ กุ ณะ 

63133021608 นายบุญชัย โสโพ

63133021609 นางสาวธารารัตน รักษาสัตย

63133021610 นางสาวอาริษา ศรีทอง

63133021611 นางสาวอรอุมา สีแดงฮวน

63133021612 นางสาวนิลาวัลย ชาปูK

63133021613 นางสาวกฤษณา ชัยหานิตย

63133021614 นางสาววิราวรรณ ภูล�นแก�ว

63133021615 นายหมวดตรีวิวิชชธวุฒิ จิระโรจนประเสริฐกุล

63133021616 นางสาววิชุดา ทรงสังขาร

63133021617 นางสาววรัญญา เชื้อกุล

63133021618 นางสาวศรินณา โยทาธี

63133021619 นางสาววรัญญา คําภูเงิน

63133021620 นางสาวอรดา นนทฤทธ์ิ

63133021621 นางสาวอัญมณี สีหาสร�อย

63133021622 นางสาวประภัสรา อาษาสะนา

63133021623 นางสาวสกาวเดือน ชัยโชคอนันต

63133021624 นางสาวน้ําสวย ราชสีห

63133021625 นายจิรยุทธ บุตรศรีภูมิ

63133021626 นางสาวลดาวันย บัวสนิด

63133021627 นางสาวขนิษฐา เจริญเชื้อ

63133021628 นางสาวนัฐยา ชํานาญ

63133021629 นางสาวนิตติยา ขันธทอง

63133021630 นางสาวป6ทมา กองกะมุด

63133021631 นางสาวรวิสรา สหเดชบารมี

63133021632 นางสาวมนัญชญา วรพันธ

63133021633 นางสาวสิรินภัทร พัฒนถาบุตร

63133021634 นางสาวเมธินี แก<นนาคํา
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63133021635 นางสาวจุฑาพร เผ<าภูธร

63133021636 นางสาวเขมฤทัย นนตานอก

63133021637 นางสาวปวีณา ชาญชํานิ

63133021638 นางสาวชุติมา นราฤทธิไกร

63133021639 นางสาวพิมพสุดา โสภาเปPVย

63133021640 นายศราวุธ ลาโยธี

63133021641 นายธนกร บุญจรัส

63133021642 นายจงกล บุตรวงษ

63133021643 นางสาวอุมาภรณ พิลาเคน

63133021644 นางสาวพรนิภา มานะชัยตระกูล

63133021645 นางสาวขวัญดาว สีกาลัง

63133021646 นางสาววนิชญา ราชประโคน

63133021647 นางสาวเมธาวี บุญเกิน

63133021648 นางสาวรุ<งทิวา แก�วประเสริฐ

63133021649 นางสาวยศพร บุญวิเศษ

63133021650 นางสาวเจนจิรา ศรีแพงมล

63133021651 นางสาวจุฑามาศ สรรพสมบัติ

63133021652 นายเกียรติขจร สิ่วไธสง

63133021653 นางสาวพรเพ็ญ ไชยจันทา

63133021654 นางสาวพรกนก พุฒิพัฒนพงศ

63133021655 นางสาวรัตนาพร สระทองเพชร

63133021656 นางสาวพัชลิดา แข็งแรง

63133021657 นางสาวปAยะธิดา สนั่นเอื้อ

63133021658 นางสาวดารากร วงสุเพ็ง

63133021659 นายปAยะวัฒน ขุลีทรัพย

63133021660 นางสาวนฤมล ชินอ<อน

63133021661 นายศตวรรษ คํามา

63133021662 นางสาวพัชราพรรณ จารนัย

63133021663 นายกรวิชญ ฟุHงเฟ\Yอง
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63133021664 นางสาวเจนจิรา สุขปาน

63133021665 นางสาวชฎาภา ฟองฤทธ์ิ

63133021666 นายกษิน แสนทวีสุข

63133021667 นางสาวพิมพชนก สิงหัษฐิต

63133021668 นางสาวพิชชานันท บุญชมภู

63133021669 นางสาวกัลยารัตน สิงหศรี

63133021670 นางสาวณัฐฐินันท ศรีคําภา

63133021671 นางสาวณัฐธิดา ไชยชนะ

63133021672 นางสาวสุจิตตรา นกกาศักด์ิ

63133021673 นางธิดาทิพย ชุมแวงวาปP

63133021674 นายวุฒินันท อุณหภิรมย

63133021675 นายณัฐพงษ ศิลาสิทธ์ิ

63133021676 นายวัชรพงษ อันทะระ

63133021677 นางกวินญา พานิกร

63133021678 นางสาวญาสุมินทร ดํานอก

63133021679 นางสาวชนิดาภา จอมทรักษ

63133021680 นางสาวสุรีรัตน ศรีไพร

63133021681 นายพงศธร มีลา

63133021682 นางสาวเปรมชนก หันจรัส

63133021683 นางสาวอริสา เดชวงษา

63133021684 นางสาวจิรดา ภูผาคุณ

63133021685 นายพงศพฤทธ์ิ พันเมือง

63133021686 นางสาวลดาวัลย จันทรแสน

63133021687 นางสาวณัฏฐพิริยา โสภา

63133021688 นางสาวจิลาภรณ สุ<มมาตย

63133021689 นายอนุวัฒน จันทะสุระ

63133021690 นางสาวฐิติมา คุ�มตระกูล

63133021691 นางสาวสุรีพร พระสุนิน

63133021692 นางสาวอนุสา จิตนอก
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63133021693 นายพีรวิชญ วิทยตมาภรณ

63133021694 นางสาวอิงกมล กวยทิ

63133021695 นางสาวนันธิวา จันอยู<

63133021696 นายณัฐพงษ ภูนะยา

63133021697 นางสาวปฐมพร ย่ิงยืน

63133021698 นายกลวัชร ปทุมไกยะ

63133021699 นายอนุรักษ เวียงอุดม

63133021700 นางสาวจุฑามาศ แก�วโยน

63133021701 นางสาวปภาวรินท ต�นเรือง

63133021702 นางสาวจุฑามาศ จันทนะ

63133021703 ว<าที่ร�อยตรีสหรัฐ ทิพยมะณี

63133021704 นางสาวสุวัจรินทร หาญสินธุ

63133021705 นางสาวสุทธิ สายแสง

63133021706 นางลักษณา ชยามฤต

63133021707 นางสาวเจษฎาภรณ จันทแสน

63133021708 นายรณวัฒน สOีหานาม

63133021709 นางสาววรรณรดา ลือชา

63133021710 นางสาวนุชนาฎ นระแสน

63133021711 นางสาวภารดี แสนบุรี

63133021712 นางสาวบุศรินทร อัฐนาค

63133021713 นางสาวสุภาพร หว�าชุม

63133021714 นางสาวอรทัย โคตรประทุม

63133021715 นางสาวจุนจิลา สงวนรัมย

63133021716 นางสาวอารีรัตน จอมทิพย

63133021717 นายพัชรภัท สุขธวัช

63133021718 นายเขตตะวัน ทัพช�าย

63133021719 นายศุภฤกษ ศรีสุวรรณธัช

63133021720 นางสาวสุดาพร เวียงอินทร

63133021721 นางสาวอัญชนา ศิรินารี
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63133021722 นางสาวณัฐธิยา คณาทอง

63133021723 นางสาวธนภรณ ศรีวังพล

63133021724 นางสาวสุดารัตน งอยป6ดพันธ

63133021725 นายปราชญวิทย แก�วเมืองกลาง

63133021726 นายโสภณวิชญ ธนากีรตินันท

63133021727 นางสาวนิรมล เห็มสนาม

63133021728 นางสาวเสาวคนธ สิมมาคํา

63133021729 นางสาวสุทธิดา งอกวงษ

63133021730 นางสาวจุฑามาศ นนทะภักด์ิ

63133021731 นายเจษฎา สุขวิสุทธ์ิ

63133021732 นางสาวสุธาสินี สีดาโชติ

63133021733 นายนิพนธ ถิตยถนอม

63133021734 นางสาวอริสรา ศรีคํา

63133021735 นางสาวชไมพร สวยสุมาร

63133021736 นางสาวเกศรัญธิดา อุสาย

63133021737 นางสาวจิราภา ไชยเมือง

63133021738 นางสาวบุษยา มณฑาเทียร

63133021739 นายณัฐพงศ ถวิลไพร

63133021740 นางสาวสุมาลีรัตน เขตป6ญญา

63133021741 นางสาวสุพรรณิกา ยอดสง<า

63133021742 นายพัฒนชัย สนั่นเอื้อ

63133021743 นายก<อเกียรติ ศิริพยัคฆ

63133021744 นางสาวกาญจนา สีโพธ์ิทา

63133021745 นางสาวสุพัชชา ใจซ่ือ

63133021746 นางสาวเบญญาภา ตุงคะศิริ

63133021747 นางสาวฤดีรัตน ผางสูง

63133021748 นายศุภชัย ชาติไทย

63133021749 นางสาวเพ็ญนภา สาไชยันต

63133021750 นางสาวพชรพร ก้ังพรหม
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63133021751 นายจุลพงษ สีสังข

63133021752 นางสาวทิพาพร จุฑาศรี

63133021753 นางสาวธันยพร นาราษฎร

63133021754 นายศิรวิทย ลครมุล

63133021755 นางสาวสัตสดารัตร วังคะฮาต

63133021756 นายกานต จันทรประทัด

63133021757 นางสาววรรณิพา ดีพรม

63133021758 นางสาวนนทรี แพนไธสง

63133021759 นางสาวรัตติยากร โยธะการี

63133021760 นางสาวศิริวรรณ คําชัย

63133021761 นางสาวชรินรัตน จําปาหวาย

63133021762 นางสาวจุฑารัตน คงมา

63133021763 นายคีรินทร นันตะเวช

63133021764 นางสาวนริศรา ประโพทานัง

63133021765 นางสาวชนกานต กาหลวงรัตน

63133021766 นายภูรินทร สวัสด์ิรักษ

63133021767 นางสาวจิราภา กระฉอดนอก

63133021768 นางสาวธวัลฉัตร นวลบุดดี

63133021769 นายทินกร เที่ยงแท�

63133021770 นางสาวจุฑาทิพย นาคอก

63133021771 นายกษิด์ิเดช แตงเนียม

63133021772 นายวัชรพล พรมเดช

63133021773 นางสาวปริญญาภรณ พรหมรักษา

63133021774 ว<าที่ ร.ต.โกวิท ผ<านผล

63133021775 นายนภนต หอมสิน

63133021776 นางสาวฑิตยา สีกาใต�

63133021777 นางสาวโสรญา พิมทอง

63133021778 นางสาวศิริพร ตรีจันทร

63133021779 นายป6ญญา แสนโสม
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63133021780 นายรัตนพร ไกยนุช

63133021781 นางสาวกมลวรรณ เมืองขวา

63133021782 นายยุทธนา กอชารี

63133021783 นางสาวจินตหรา ประเปPย

63133021784 นางสาววนิดา พานเหนือ

63133021785 นางสาวนิตยา อรรคพัฒน

63133021786 นางสาวรัตนาพร ละอองเอก

63133021787 นายจตุรงค ถุง เกตุ แก�ว 

63133021788 นางสาวผกาวรรณ โพธ์ิจันทร

63133021789 นางสาวณัฐนิชา เชื้อเถาว

63133021790 นางสาวนุชบา ประเสริฐสุข

63133021791 นางสาวปาลิกา สว<างพฤกษ

63133021792 นายเอกพล ราชฤทธ์ิ

63133021793 นางสาววรรณิดา ศิริรักษ

63133021794 นางสาวเมธินี บัวทองสดใส

63133021795 นายจักรี นาชัยดี

63133021796 นายเดชาธร สารีบุตร

63133021797 นางสาวจิรภักษ พรมทอง

63133021798 นายวสุพล พิมมะสอน

63133021799 นายศราวุธ สมภูงา

63133021800 นายนครินทร สอนหลุย

63133021801 นางสาวพัทธธีรา เก้ือทาน

63133021802 นางสาวรัฐรวิภ จิตราทร

63133021803 นายอนุชาติ เชื้อพหล

63133021804 นายสุชาติ ศิริเคน

63133021805 นางสาวจรีพร ศรีกําพล

63133021806 นางสาวดารารัตน นันทบุญ

63133021807 นายพงศธร กาบจันทร

63133021808 นายสรสิช วัฒนไชย
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63133021809 นางสาวอาทิภา นาคงาม

63133021810 นายกาญจนัฐ สิงหดารา

63133021811 นางสาวอุบลรัตน บินม่ัน

63133021812 นางสาวณิชาภัทร จันทรเพ็ง

63133021813 นางสาวชนากานต สุวรรณ

63133021814 นายนันธวัฒน นามศรี

63133021815 นางสาวน้ําทิพย บ<อดินดํา

63133021816 นางสาวประภาพิศ ทองปน

63133021817 นางสาวนิภาพร อัยวรรณ

63133021818 นางสาวรัตนาภรณ วันจรัญ

63133021819 นางสาวเกศกนก อรุณแสงศรี

63133021820 นางสาวมัทนา เสวิสิทธ์ิ

63133021821 นางสาวอรอนงค ฦๅชา

63133021822 นางสาวอริสรา กลั่นเขตรกิจ

63133021823 นางนิรวรรณ สิงหอาจ

63133021824 นางสาวณัฐริกา แก�วเหล<า

63133021825 นางสาวยุพรัตน คํางาม

63133021826 นางสาวณัฐฐินันท หม่ืนแก�ว

63133021827 นางสาววรรณภา ลีเขาสูง

63133021828 นางสาวตรีสุดา ชาญเฉลิม

63133021829 นางสาวยุราพร พวงแก�ว

63133021830 นางสาวรุจิรดา สนั่นเมือง

63133021831 นางสาวอรวรรณ ผุยทา

63133021832 นางสาวนภาพร ชมสีดา

63133021833 นางสาวจินตนา พันธสาร

63133021834 นางสาววีรินทชญา ย<อมไธสง

63133021835 นายนัฐพล คํามูล

63133021836 นางสาวกนกจันทร จันทรวารีย

63133021837 นางสาวอมรรัตน เหล<าวงษา
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63133021838 นายคุณากร รังสีสิริวัฒน

63133021839 นางสาวชลิตา ชาหยอง

63133021840 นางสาวสิรินนภา แสนโน

63133021841 นายธนาวุธ วงคชาลี

63133021842 นายณัฐพล ปุรณะ

63133021843 นางสาวพรรณรัตน พลหินกอง

63133021844 นายธนกฤต จันทรเปล<ง

63133021845 นายพุฒิพงศ พลไพรสรรพ

63133021846 นางสาวสุนารี ภูแก�ว

63133021847 นายชาติตระกาล บุสําโรง

63133021848 นายประภากรณ นนตรี

63133021849 นางสาวน้ําฝน ดูชัยรัมย

63133021850 นางสาวจันทิมา ผจงศิลปM

63133021851 นายพศิษฐ ทวีฐานเลิศสกุล

63133021852 นางสาวเพ็ญจุฑา อนนตะชัย

63133021853 นางสาวนิภาพร สายบัว

63133021854 นางสาวธัญญรัตน ภูมิวัตร

63133021855 นางสาวก่ิงกาญจน สุขขาน

63133021856 นางสาวอัญชลี แปน�อย

63133021857 นางสาวณัฐวดี ผาจันทร

63133021858 นางสาวกรรณิกา สาละ

63133021859 นางสาววชิราภรณ เมืองฮาม

63133021860 นางสาวณัฐฤทัย วงษคําจันทร

63133021861 นางสาวจุฬารัตน บาอุ�ย

63133021862 นางสาวรัตนากร สิทธิประเสิรฐ

63133021863 นางสาวกิตติมา พรหมมี

63133021864 นางสาวเฉลิมขวัญ ถามูลเลข

63133021865 นางสาวเมธาวี ศรีสิงห

63133021866 นางสาวศิรินุช แสงจันทร
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63133021867 นางสาวขนิษฐา บัณฑิต

63133021868 นายอัษฎาวุธ พิมมะขัน

63133021869 นายสรโกเศศ ผะกาแก�ว

63133021870 นางสาวฐิติพร ใจศิริ

63133021871 นายเมธัส บุญอนันต

63133021872 นางสาวอรกัญญา สาระรัตน

63133021873 นางสาวธัญญาลักษณ หกพันนา

63133021874 นายธีรรพน ปAงยศ

63133021875 นางสาวพัชรภรณ ลาภคุณ

63133021876 นางสาววลัยลักษณ จันทะคุณ

63133021877 นายกรหิรัณย นาอุดม

63133021878 นางสาวยุพาวดี โคตรเทิ้ง

63133021879 นางสาวอาทิตติญา เอื้อกิจ

63133021880 นางสาวจณิสตา แง<พรหม

63133021881 นางสาวกัลยา ศรีขลา

63133021882 นางสาวยุภาดา ยานสุวรรณ

63133021883 นางสาวเบญจมาศ พรมดี

63133021884 นายพล ต้ังเพียร

63133021885 นางสาวอัจฉรา เมฆวัน

63133021886 นางสาววิลาสินี ยมสาร

63133021887 นายพิทักษสิทธ์ิ ชนะมุยา

63133021888 นางสาวจุฬารัตน ดีมาก

63133021889 นางสาวพิมญาดา พงศสุวภัทร

63133021890 นางสาวอาริสา สุวรรณคํา

63133021891 นางสาวพวงเพชร ปHองจันทร

63133021892 นายณัฐ นามะเสน 

63133021893 นางสาวกันยาภัทร สวัสดิผล

63133021894 นางสาวณิชาดา สายปHอง

63133021895 นายธราธิป แก�วสง<า
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63133021896 นางสาวพัชรนันท บุญแสง

63133021897 นางสาวนภสร สอนไสย

63133021898 นางสาวชนัญภัส ชนมธรรม

63133021899 นางสาวณิชนันทน อัปมะให

63133021900 นายจิระโรจน เพ็ชรวงค

63133021901 นายคทาหัสต ม่ันคงวัชรกุล

63133021902 นางสาวศิราภรณ ภูพรม

63133021903 นางสาวช<อผกา คําเวียง

63133021904 นางสาวสุดารัตน รัตนพลแสน

63133021905 นายจิรกฤต น�อยเชียงคูณ

63133021906 นางสาวฎาริกา ดอกพิกุล

63133021907 นางสาวจิราภัทร วนาสันเทียะ

63133021908 นางสาวอัสมา ธีระวัชโรทัย

63133021909 นายบุญ วัฒน ชมจุมจัง

63133021910 นายลําพอง มีทอง

63133021911 นายภาคภูมิ โสภาเพชร

63133021912 นางสาวภัทราภรณ คงเพ็ชร

63133021913 นางสาวอิงครัตน คะบุตร

63133021914 นายจิระพงษ คงสมศรี

63133021915 นายศุภชัย ประสมบุญ

63133021916 นางสาวกฤตพร ขําเมือง

63133021917 นายนัทธพงศ จิตคุ�ม

63133021918 นางสาวปารวี ป6ดทุมมา

63133021919 นางสาวจุฬารัตน บุตรศรี

63133021920 นางสาววันวิสาห อาจหาญ

63133021921 นางสาวเบญจวรรณ น�อยเชียงคูณ

63133021922 นางสาววรรณเฉลิม ศรีสารคาม

63133021923 นางสาวศิริยา หงษใหญ<

63133021924 นางสาวจงรักษ มะณีวงค
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63133021925 นางสาวรวีวรรณ มาตนอก

63133021926 นางสาวณัฐพร ลิ้มนิรันดรกุล

63133021927 นางสาวสกุลรัตน ประเสริฐสังข

63133021928 นางสาวนาตยา ศิริสาร

63133021929 นางสาวชนิดา แสบงบาล

63133021930 นางสาวอิสริยา โพธ์ิขุน

63133021931 นายนิธิศ สุริย

63133021932 นางสาววรรณิศา จาระพันธ

63133021933 นางสาวนนทิยา เกตุศรีพรหม

63133021934 นายป6ญญาเมต เฉลียว

63133021935 นางสาวปนัดดา แย�มทับ

63133021936 นางสาวปุณิกา เอี่ยมไธสง

63133021937 นางสาวจุฑาทิพย ศรีพันธ

63133021938 นางสาวนุจรินทร กงเกียน

63133021939 นางสาววัลลภา ทัศคร

63133021940 นางสาวณัฐรัตน คําเบ�าเมือง

63133021941 นางปาณิสรา ภูสมนึก

63133021942 นายชินวัตร เสาะแสวง

63133021943 นางสาวพัณณิน เกษมุล

63133021944 นางสาวณัชลิตา ศรีสุดชา

63133021945 นางสาวธันยมล ราชมุณีสุข

63133021946 นายปณพัฒน มหธรรม

63133021947 นางสาวทัศนีย จําปาทอง

63133021948 นางสาวสุณิสา ชูสังฆ

63133021949 นายสุวัชระ ศรีบุดดา

63133021950 นางสาววราภรณ โสกชาตรี

63133021951 นางสาวสุดาพร สูงนารถ

63133021952 ว<าที่ร�อยตรีหญิงศุณัฐธยาน ไชยธงรัตตน

63133021953 นางสาวยุพิน สาที
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63133021954 นางสาวกนิษฐา สุวรรณรงค

63133021955 นางสาวสุภารัตน สุวรรณผา

63133021956 นายชัชวาลย ภูยาดาว

63133021957 นางสาวจินตนาพร แก�วสีงาม

63133021958 นางสาวน.ส.สุรีรัตน วรรณชัย

63133021959 นางสาวราชภัทร ไพศาลธรรม

63133021960 นายธนชัย อุตมัง

63133021961 นางสาวสายทิพย ปะระทัง

63133021962 นายกิตติ ตระกูลศิลปM

63133021963 นางสาวศศิธร คํามูลตรี

63133021964 นางสาวชลธิชา ทุมรักษ

63133021965 นายพนธกร ทิศกระโทก

63133021966 นางสาวชวัลลักษณ ฉัตรวิริยาวงศ

63133021967 นางสาวเจนจิรา สุขราช

63133021968 นางสาวพัชรี กายะบุศย

63133021969 นายอุดมศักด์ิ รักความซ่ือ

63133021970 นายณัฐพล เกตุคําขวา

63133021971 นายเจษฎา วงศหล�า

63133021972 นางสาววารุณี เสนบัว

63133021973 นางสาวเบญจมาศ คงโพธ์ิน�อย

63133021974 นางสาวสายธาร คํามะสอน

63133021975 นางสาวช<อผกา พลวงศรี

63133021976 นางสาวศิรินภา โสมนาวัตร

63133021977 นางสาวโยธกา ประวันเณย

63133021978 นางสาวกนกวรรณ สอนจินซือ

63133021979 นางสาวพิมพพิชชา แย�มโกสุมภ

63133021980 นายตะวัน ดงอามาตย

63133021981 นางสาวพรรณชนก ทาขุลี

63133021982 นางสาวทองสุข สาผม
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63133021983 นางสาวกิติยา สีทะหา

63133021984 นายพสิษฐ อิสระวิสุทธ์ิ

63133021985 นางสาวสุพัตรา นนตรี

63133021986 นายคมสัน แสนวิชัย

63133021987 นางสาวกนิษฐา สอนเต็ม

63133021988 นางสาวเบญญา หงษชมภู

63133021989 นางสาวฐิติพร ข�อยุ<น

63133021990 นางสาวธัญชนก บุรีรัตน

63133021991 นายจิรพงษ ลิ้มป6ญญาณิชกุล

63133021992 นางสาวปAยะลักษณ สิมลาโครต

63133021993 นายสุริยาวุธ ภูจอมนิล

63133021994 นายชุติพันธ ชุมฝาง

63133021995 นางสาวสิมิลัน ไชยชุม

63133021996 นายวุฒินันท ประธิรูโป

63133021997 นางสาวสุดารัตน เสถียรรัมย̂

63133021998 นางสาวอรอนงค ภูกันสาด

63133021999 นายภาคภูมิ ถนัดค�า

63133022000 นางสาวการฤทัย คุ�มโนนไชย

63133022001 นายจิรานุวัฒน ชาลีเครือ

63133022002 นางสาวศุกานดา โพสาลาด

63133022003 นายปริวัตร หาญเวช

63133022004 นายภคพงศ หนองเสนา

63133022005 นางสาวสรญา แมนเมือง

63133022006 นางสาวเกศินี ทานะกัน

63133022007 นางอัญชลี อินธิโซ

63133022008 นายนิติภัทร เสาะสิทธ์ิ

63133022009 นางสาวสุดารัตน ไพจิตร

63133022010 นางสาวกัลณิกา สุขแสวง

63133022011 นางสาวฉิมพะวงษ โททิพยวงษ
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63133022012 นางสาวกรณิการ ทาสะอาด

63133022013 นางสาวสายไหม สมภักดี

63133022014 นายภูติชนม โพธ์ิสิงห

63133022015 นางสาวนงนภัส ประสิทธิชัย

63133022016 นางสาวณัฐธยาน คันทะภูมิ

63133022017 นางสาวพรรณิภา ชัยราช

63133022018 นายวัชรพล บุษบงค

63133022019 นางสาววิภาพร ต�นภูเขียว

63133022020 นางสาวศลาฆนันท ชัยโชค

63133022021 นางสาวดารุณี ศรีวรรณา

63133022022 นางสาวกนกวรรณ พวงพันธ

63133022023 นายพัสกร ไตรทิพย

63133022024 นางสาวสุพาพร ศิริวิ

63133022025 นางสาวพรพิมล พรมนอก

63133022026 นายณรงคฤทธ์ิ พันธพละ

63133022027 นายเมธพนธ พุฒิชาติ

63133022028 นางสาวอรวรรณ แพ<งมาศ

63133022029 นางสาวเพ็ญนภา สมัครมิตร

63133022030 นางสาวศศิวิมล อุนาสิทธ์ิ

63133022031 นางสาวอาทิตยา โนรี

63133022032 นายป6ญญา ห�องแซง

63133022033 นายรวี ดารา

63133022034 นายสังวรณ ศรีนาแพง

63133022035 นางสาวรสสุคนธ วงชารี

63133022036 นายปริวัฒน โคตรศรี

63133022037 นางสาวมาริสา ป6ตตังเว

63133022038 นายเกียรติศักด์ิ ทองไทย

63133022039 นางสาวณัฐสุดา เพ็งคุ<ย

63133022040 นางสาวลลิตา แสวงศักด์ิ
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63133022041 นางรินรดา ถามูลเลศ

63133022042 นายพนม หงษชุมแพ

63133022043 นายชาติชาย ชาสุวรรณ

63133022044 นางสาวพัชรินทร บุญสิบ

63133022045 นางสาวสหฤทัย แย�มพุชชงค

63133022046 นางสาวขนิษฐา ชาลีเขียว

63133022047 นางณัฐวรัญช ผานาค

63133022048 นางสาวกนกวรรณ วงษสุวรรณ

63133022049 นายพีระศักด์ิ บุญเจริญสุข

63133022050 นายฤทธิรักษ คูเมือง

63133022051 นางสาวอนงค ทัพหงษา

63133022052 นางสาวณัฐธิชา ศรีทอง

63133022053 นางสาวภิรดี วงษคุย

63133022054 นายสมจิตร กาญจันดา

63133022055 นางสาวกนกพร เคนดา

63133022056 นายณัฐวุฒิ ประทุมชาติ

63133022057 นางสาวชลามน หน<อบุญโยง

63133022058 นายจักรี โพธิสาร

63133022059 นางสาวกิตติมา โสภาวนัส

63133022060 นายจิตรกร บุญบุตร

63133022061 นายเอกราช พันแสง

63133022062 นายฐิติพล แสนเรียน

63133022063 นายธนกร แสนนาม

63133022064 นายภานุวัฒน สีพันธ

63133022065 นางสาวณัฐชานันท รัตรองใต�

63133022066 นางสาวสิรินยาณี บุญภา

63133022067 นางสาวณธนัน ภูแสงศรี

63133022068 นางสาวณัฐชยา แฝงเมืองคุก

63133022069 นางสาววรรณวิสา กุลทอง
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63133022070 นางสาวเกวลิน ประทุมพงษ

63133022071 นายธุวชิต ผดุงโกเม็ด

63133022072 นางสาวนภัสภรณ เรืองศรี

63133022073 นายทิวากร พงศอุดมกุล

63133022074 นางสาวสุกัญญา มะณีทอง

63133022075 นางสาวภัทรกรณ ภูมิเศษ

63133022076 นางสาวอาภาภัทร สุขวงษ

63133022077 นายมงคล วงษสูงเนิน

63133022078 นางสาวกรกนก มาบ�านซ�ง

63133022079 นายชานน สุริยันต

63133022080 นางสาววนิดา ศรีไพร

63133022081 นางสาววันวิสาข พรหมอาจ

63133022082 นางสาวศศิธร ภูฮง

63133022083 นายวิศรุฒน รสชา

63133022084 นายโกสินทร คงเสือ

63133022085 นางสาวรัชนีวรรณ น�อยวิเศษ

63133022086 นายภุชงค มงคลช<วง

63133022087 นางสาวกัณธิชา ดาราเรือง

63133022088 นางสาวสุจิตรา สันหนัง

63133022089 นางสาวฐิรญาดา ซ่ือตรง

63133022090 นางสาวจุฑากาณฑ บุตรทา

63133022091 นางสาวคนึงนิจ ไสยกิจ

63133022092 นางสาวณฐศร หมุ<ยแก�ว

63133022093 นางสาวสุนทรารักษ สิทธิวงษ

63133022094 นายชัยยา สีม<วง

63133022095 นางสาวอรสา พรมแก�ว

63133022096 นางสาวลินดา อาษาราช

63133022097 นางสาวนุชรีย พลลาภ

63133022098 นางสาวสุดารัตน เทศบุตร
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63133022099 นางสาวศิวพร นาทองลาย

63133022100 นางสาวโสภิตา พลวิจิตร

63133022101 นายสุทธิเกียรติ บุระมุข

63133022102 นางสาวภรณทิพย เผ<าพงษ

63133022103 นางสาววฤลดา พลชัยโย

63133022104 นายฤทธิชัย นามวรรณ

63133022105 นางสาวพิมพพีรฎา สําราญอินทร

63133022106 นายธนคม ผิวขาว

63133022107 นายกวีวงศ แก<นชูวงศ

63133022108 นางสาวจิระนันต ผลชู

63133022109 นางสาวเมธาวี พรหมทา

63133022110 นางสาวสาวิตรี สุมาโท

63133022111 นางสาวกรกนก กันเสนา

63133022112 นางสาวธิดารัตน ทวีศรี

63133022113 นายวันไท ลือทองจักร

63133022114 นางสาวภัทรวรรณ คบขุนทด

63133022115 นางสาวกุลวดี โปรณะ

63133022116 นางสาววาสนา บุตราช

63133022117 นายณัฐภัทร ประเสริฐ

63133022118 นายอัฐวุฒิ มาตยวิเศษ

63133022119 นางสาวภัทรพร ภูผิวเดือน

63133022120 นายจักรกริช วิเศษศรี

63133022121 นางสาวรัชนีพร ทับทองหลาง

63133022122 นางสาวฐานิสร จิตตวัฒนานนท

63133022123 นางสาวกนกรัตน ศรีโนนอด

63133022124 นายเถลิงชัย ไชยคํามี

63133022125 นางสาวจิรัชญา เกตุพรหม

63133022126 นางสาววณิชยา ตุ�มแขบทอง

63133022127 นายพิศิษฎ สุวรรณดวง
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63133022128 นางสาวศรินยา ภูมิภาค

63133022129 นางสาวนงลักษณ พิงภูงา

63133022130 นายนันทวัฒน หลวงต๊ิบ

63133022131 นายวีรวัฒน พุทธิวุฒิกูล

63133022132 นางสาวมลฑิรา จูมพล

63133022133 นางสาวน้ําหวาน เที่ยงตรง

63133022134 นายอยวัติ ศิริจานุสรณ

63133022135 นางสาวอ�อมใจ วงศวังจันทร

63133022136 นายณฐพล พรหมแสนวิเศษ

63133022137 นางสาววิภาดา คูนาวงษ

63133022138 นางสาวกุลธรา บุรัตน

63133022139 นางสาววริณฎฐิษา มูลกองศรี

63133022140 นายนครินทร ไชยช<วย

63133022141 นางสาววัลภา สินป6กษา

63133022142 นางสาวภัทชญามินทร บุตรชาดา

63133022143 นายจักริน เคนจันทา

63133022144 นางสาวเสาวลักษณ ชนะบุญ

63133022145 นายชัยวัฒน แดนเจริญ

63133022146 นางสาวพิมพใจ สุกใส

63133022147 นางสาวพลอยชมพู พลจันทึก

63133022148 นางสาวจิราพัชร พงษจิตรภักด์ิ

63133022149 นางสาวณัฐธยาน พินิจกานทกําจร

63133022150 นางสาววรัญญา ทรงชัย

63133022151 นายทรงเดช ขาวลา

63133022152 นายธนกริช ทองแสน

63133022153 นายอุทัย ชุ<มก่ิง

63133022154 นายปรัชญา ทักษทรงขวัญ

63133022155 นางสาวจิรฐา ประชามอญ

63133022156 นางสาวทิพยธิดา คําพีพงษ

หน�า 764 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133022157 นางสาวอารยา คําภูกา

63133022158 นางสาวป6ญชรี ธุระงาน

63133022159 นายวีรภัทร จงเพ็งกลาง

63133022160 นายอรรถพล วินทะไชย

63133022161 นางสาวน้ําฝน ต่ิงกุล

63133022162 นางสาวนพรัตน แซ<เลี้ยว

63133022163 นางสาวปนัดดา ศรีหาวงศ

63133022164 นางสาวรจริน คุมสิงห

63133022165 นางสาวกนกวรรณ นาคะรัตน

63133022166 นางสาวเยาวลักษณ ชาญรบ

63133022167 นางสาวพรรณศิริ ศิริสมพงษ

63133022168 นางสาวจุฑาเพชร วรชาญ

63133022169 นางสาวพนิดา สมหวัง

63133022170 นางศิริลักษณ ทองแดง

63133022171 นางสาวบัณฑริกา เทตะรัตน

63133022172 นางสาวศจิมา รักษาราช

63133022173 นางสาวพิมพใจ สมคม

63133022174 นางสาวประพิณศรี นามเเก�ว

63133022175 นางสาวพอหทัย จันทรสว<าง

63133022176 นางสาวกรรณิการ เวียงสงค

63133022177 นางสาวณัฐกานต นันทกุลไกรศักด์ิ

63133022178 นางสาวปนิดา ภูดอนนาง

63133022179 นางสาววราภรณ ทํามิภักด์ิ

63133022180 นายเฉลิมชัย โพธ์ิลี

63133022181 นางสาววิรดา เพาพาน

63133022182 นางสาวธัญดา สกุลภัณฑารักษ

63133022183 นายศิรชัย ชนะชัยวิบูลวัฒน

63133022184 นางสาวณัฐธิดา จํารัสแนว

63133022185 นางสาวปภิสรา ธานี
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63133022186 นายธนาศิล พลเสน

63133022187 นางสาวเบญจวรรณ วิลาจันทร

63133022188 นางสาวภาณุมาส เทพภาพ

63133022189 นางสาวภัทรวดี จอมคําสิงห

63133022190 นางสาววันวิสาข พลสยาม

63133022191 นางสาวกวินทรธิดา ทุอุดม

63133022192 นางสาวพิชชานันท แก<นจันทร

63133022193 นางสาวชฎาพร ไชยจํานงค

63133022194 นางสาวจิตสุรางค วงษาจันทร

63133022195 นางสาวปฐมาวดี เชิดชู

63133022196 นายบดินทธ มุลน�อยสุ

63133022197 นางสาวทอฝ6น สุขเจริญวิภารัตน

63133022198 นางสาวฉัตรมณี อนุเวช

63133022199 นางสาวสุวัจจี ศรีหลิ่ง

63133022200 นายศิวกร พิกุลศรี

63133022201 นางสาวณัฐธยาน อิทธิพัทธเดชาธร

63133022202 นางสาววิไลวรรณ สุธรรม

63133022203 นางสุทิสา ศุภวีระกุล

63133022204 นายอนุภัทร ปAตามาตา

63133022205 นายวานิชย ละเลิง

63133022206 นายนิวัฒน ประดับเพชร

63133022207 นางสาวชนัฐฎา รักอ<อน

63133022208 นางสาวสโรชิน สุขหลวง

63133022209 นางสาวจุฑามาศ ไถวเลิศ

63133022210 นายทัชชานนท จําปาศักด์ิ

63133022211 นางสาวภัทรวรัตน ดวงทองมา

63133022212 นางสาวศรัณยพร แก�วเพียร

63133022213 นางสาวเอมอร ทวิวิญ

63133022214 นางสาววิชุดา พิลึก
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63133022215 นายกฤติกานต ศรีอุบล

63133022216 นางสาววราภรณ ใจศิริ

63133022217 นางสาวฐิตินันท คําภีระ

63133022218 นายศตพร บุษบง

63133022219 นายชัยฉลอง สวัสดิพละ

63133022220 นายสว<าง เสนาดี

63133022221 นางสาวพัชรพร พันธเพลิงพฤกษ

63133022222 นางสาวเพ็ญพร บุตรสาพันธุ

63133022223 นายชนุตร อารยะสุขวัฒน

63133022224 นางสาวอุราพร อุนาศรี

63133022225 นางสาวเบญจมาศ สีหลง

63133022226 นางนันทนภัส สุทธิเภท

63133022227 นางสาวสุพัตรา กล�าเดช

63133022228 นายฤทธิพร ศรีวารมย

63133022229 นายสิทธิพร สิงหทอง

63133022230 นายกฤษณาณุกรณ ระติวงษ

63133022231 นางสาวทิพยประภา สารจันทร

63133022232 นางสาวปวิตรา นาตรีชน

63133022233 นางสาวรุ<งฤทัย เชื้อแคนอ�น

63133022234 นายดนัย พรหมสุขันธ

63133022235 นางสาวปาจรีย เอกทัศน

63133022236 นางสาวนันทิชา ศรีสวัสด์ิ

63133022237 นายอภิสิทธ์ิ สุวรรณา

63133022238 นางสาวสุวัฒนา จุยะโส

63133022239 นางสาวธมนวรรณ ดวงปาโคตร

63133022240 นางสาวประภัสสร บุญเปPย

63133022241 นางสาวศศิธร พืชผักหวาน

63133022242 นางสาวเจษฎาพร สายสุทธิ

63133022243 นายนันทภพ บุรมรัตน
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63133022244 นายสมชาย ชมภูธวัช

63133022245 นายเฉลิมชัย เหนือจําทิศ

63133022246 นายณัฐรัฐ วังทัน

63133022247 นางสาวเบญจวรรณ อุราเลิศ

63133022248 นายกันตภณ ทาระเวท

63133022249 นางสาวสิริพร กองวงษา

63133022250 นายจักรกฤษณ สร�อยหิน

63133022251 นางสาวนุสรา นันทพล

63133022252 นางสาวนุชจรินทร สายันเกณะ

63133022253 นายปุญญพัฒน พลพิมพ์ิ

63133022254 นายธัชดนัย กาญจนัษฐายี

63133022255 นางสาวพัชราภรณ ตุนก<อ

63133022256 นางกาญจนา พรมชา

63133022257 นางสาวกรสกุล มะณี

63133022258 นายยอดปอ ป6ดไธสง

63133022259 นางสาวธานิกัญ สุภรัตนกูล

63133022260 นางสาวกรกนก กTกวิลัย

63133022261 นางสาวชนิดา คําใบ

63133022262 นายณัฐดนัย สําราญบํารุง

63133022263 นายสุรศักด์ิ เหล<ามงคลเจริญ

63133022264 นางสาวพิชญชิสา ภักดี

63133022265 นางสาวกัญญาวีร หาไชย

63133022266 นางสาวฐิตินันท สมีงาม

63133022267 นางสาวศศิธร ศรีแพน

63133022268 นางสาวยุพิน พลเจือ

63133022269 นางสาวสุมามาตร เจริญราษฎร

63133022270 นายชยานนท สิมมะลี

63133022271 นายศุภณัฐ บุญสารี

63133022272 นางสาวยุวเรศ ไหวดี

หน�า 768 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133022273 นางสาวภัททิชา อินทรสา

63133022274 นายศิวกร ขาวไชยมหา

63133022275 นางสาวปุณณัช คุณเศรษฐ

63133022276 นางสาววนิดา คําผา

63133022277 นางสาวลัดดายุ ครองประสงค

63133022278 นางสาวสุภาวดี อินทรกันหา

63133022279 นางสาวกนกวรรณ แสงหัวช�าง

63133022280 นางสาวรัตนาวินันท หาญไชยนะ

63133022281 นางสาววาสนา สุป6ชชา

63133022282 นางสาวนิศารัตน สังวร

63133022283 นางสาวเพ็ญศิริ แก�วศรีจันทร

63133022284 นางปาณิสรา วรดิษฐวงษ

63133022285 นางสาวญาณันธร องคตุ<น

63133022286 นางสาวสุกานดา ศิริขันธแสง

63133022287 นางสาวภาราฎา พับขุนทด

63133022288 นายศราวุฒิ แฝงนายาง

63133022289 นายณัฐวุฒิ ก่ิงแก�ว

63133022290 นางสาวจีรภัทร ท�าวจัตุรัส

63133022291 นางสาวนิรมล ราชป6ก

63133022292 นางสาวอุไรพร นาคประเวศน

63133022293 นางสาวอรอุมา กวางขุนทด

63133022294 นางสาวชฎาพร จันทบุตร

63133022295 นางสาวสุจิตรา บุตรกินกอง

63133022296 นายธัรวัฒน วุฒิพันธ

63133022297 นายสิทธิชาติ เทียบจันทร

63133022298 นางสาวกัญญาวี อ<อนมี

63133022299 นางสาวปรียากมล ธาดา

63133022300 นายวสุ พลสาย

63133022301 นายเมธี บริบูรณ
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63133022302 นางสาวพรพรรณ โสมาบุตร

63133022303 นายจักรรินทร ยวงวิภักด์ิ

63133022304 นางสาววิยุพา จําปาหวาย

63133022305 นางสาวเปรมมิกา วิชิตธนบดี

63133022306 นายคมกฤช ชัยทอง

63133022307 นางสาวจันทนนนท ประสิทธ์ิชยกร

63133022308 นายธานินทร แดงโรจน

63133022309 นางสาวกรกนก คําศิริ

63133022310 นายอภิสิทธ์ิ กาบกลาง

63133022311 นางสาวสาวิตรี นาเมืองรักษ

63133022312 นางสาวธนัชญา พงษพิมาย

63133022313 นายอํานาจ อ�อชัยภูมิ

63133022314 นางสาววชิราภรณ เคนกุดรัง

63133022315 นายธนภูมิ เกษามูล

63133022316 นายปฏิพัทธ อุกฤษ

63133022317 นางสาวสุกัญญา กกกนทา

63133022318 นางสาวติชฎากาญจน แก�วพิลา

63133022319 นางสาวมนทิพย โคกคาน

63133022320 นางสาวนุจรินทร บุญโพธ์ิ

63133022321 นางกรรณิกา ศิริธรรมจักร

63133022322 นายภูวไนย แสนแก�ว

63133022323 นางสาวโยษิตา โพธ์ิป6ดชา

63133022324 นายวิศรุต โพธิลุขา

63133022325 นางสาวศิริรัตน ภูระบัตร

63133022326 นางสาวจุฑาภรณ ศรีวิชา

63133022327 นางสาวอรกานต แสงทอง

63133022328 นายชาญเดช หงษห�อม

63133022329 นางสาวภัทรวรรณ เทียนยาณี

63133022330 นายสัตยา ชมภูเขียว
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63133022331 นางสาวนิศากรณ ดวงชัชพงศ

63133022332 นายภิรมย วงษละคร

63133022333 นางสาวพัชนิดา ศรีนาม

63133022334 นางสาวหวานภิรมย เฉยฉิว

63133022335 นางสาวอรอนงค พงษพานิช

63133022336 นายมานะชัย ชุมพล

63133022337 นางสาวสุนิสา อันทะแสง

63133022338 นางสาวทิพยสังวาลย ภูแล<นเร็ว

63133022339 นายทศพักตร ใบปอด

63133022340 นางสาวชลิตา แพงงา

63133022341 นางสาวจินตนา สุดสม

63133022342 นางสาวลลิตา คุ�มสา

63133022343 นางสาวไอลดา จันทะวงศ

63133022344 นางลักษมี ธงยศ

63133022345 นายภานุศิลปM วาสโสหา

63133022346 นางสาวจุฬารัตน แก�วมะ

63133022347 นางสาวนภาพร ทองใบ

63133022348 นางสาวจรัญญา สุหา

63133022349 นางสาวนิษฐา ถาวรพันธ

63133022350 นายภาณุพงศ เพชรพิศ

63133022351 นางสาวอรชา อุทิศธรรม

63133022352 นางสาวสาวนีย นาวารี

63133022353 นางสาววิชญาพร วงษธรรม

63133022354 นางสาวสุวัจนา คชวงศ

63133022355 นางสาวจีรนันท จันทพร

63133022356 นางสาวอรสุดา พานนนต

63133022357 นางสาวนันนภาฤทธ์ิ พูลลาภ

63133022358 นางสาวภรณพณา จันทรสิน

63133022359 นางสาวสุมิตรา สุวรรณราษฏร
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63133022360 นายอดุลวิทย ปHองเขต

63133022361 นางสาวจุฑาทิพย วงษศรีนนท

63133022362 นายสหชัย อักษรวิลัย

63133022363 นายเจตนิพัทธ ทานประสิทธ์ิ

63133022364 นางสาวทักษิณา ไมยะป6น

63133022365 นายจิราวัฒน อุดคําเที่ยง

63133022366 นางสาวฝนฤดี อิงสา

63133022367 นายสุรศักด์ิ จันโสม

63133022368 นายวชิรวิทย ลุกลาม

63133022369 นางสาวสุกัญญา ไปปอด

63133022370 นายสุรไกร ไฝดง

63133022371 นางสาวชัชวรรณ วงษชาวนา

63133022372 นางจิรารัตน จักวาโชติ

63133022373 นางสาวณัฐฐิราภรณ ไกรสุข

63133022374 นางสาวน้ําทิพย มาตาเดิม

63133022375 นางสุรางคพิมล แก�วภูมี

63133022376 นายทรงวิทย สนธิ

63133022377 นางสาวศิริประภาพร โสดา

63133022378 นางสาวสิรีสรรค ศรีสองเมือง

63133022379 นายพงศระวี ยวงสุวรรณ

63133022380 นายอภิวัฒน พลศักด์ิ

63133022381 นายภูพิงค วิป6สสา

63133022382 นางสาวณัฐชนันท สุนทรา

63133022383 นายภามณัฐ รัตตากร

63133022384 นางสาวสุธาทิพย ประทุมทอง

63133022385 นางสาวกิติพร มาตรา

63133022386 นายธนภัทร รัตนะพันธุ

63133022387 นางสาวมลฤดี วิชัยวงษ

63133022388 นางสาวสิริกาญจน วัฒนศรีธานัง
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63133022389 นางสาวพรพิมล ศรีแพงมล

63133022390 นางสาวจุรีรัตน สอนเวียง

63133022391 นางสาวศิรดา แก<นจันทร

63133022392 นางสาวอารยพร มีชิน

63133022393 นางสาวปพิชญา ดอนชัย

63133022394 นางสาวสมฤดี ดวงชาทม

63133022395 นางสาวรัตนา คํามณีจันทร

63133022396 นายภูบดี บัวหนอง

63133022397 นายสุขสันต สุราอามาตย

63133022398 นางสาวสุพรพรรณ วรรณภักดี

63133022399 นางสาวจุฑามาศ กุลสุทธ์ิ

63133022400 นางสาวธัญชนก บุตรศรี

63133022401 นางสาววิไลรัตน กีเมฆ

63133022402 นายชิษณุพงศ เดชเกรียงไกร

63133022403 นางสาวพรรณา น�อยหลุบเลา

63133022404 นางสาวบุณฑริก ไหมทอง

63133022405 นางสาวลัดดาวัลย พานโคตร

63133022406 นางสาวอัญชฎา มณีสาร

63133022407 นางสาวอภิรดี ลาจ�อย

63133022408 นางสาวภัคกัญญา ชมเมือง

63133022409 นายชุติพงศ สารขันธ

63133022410 นางสาวจริญญาพร คล�ายเจริญ

63133022411 นางสาวภัทราภรณ เที่ยงผดุง

63133022412 นางสาวพรศิรินทร สีป6ดถา

63133022413 นางสาวสุพัตรา พิมพสมาน

63133022414 นางสาววิภาวรรณ แฝงยงค

63133022415 นางสาวกมลชนก มูลตรีภักดี

63133022416 นางสาวอมรรัตน ชมโยธา

63133022417 นางสาวสิริเนตร โลคลัง
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63133022418 นายวีระพงษ วารีศรี

63133022419 นางสาวรัตนธิกร พลกล�า

63133022420 นางสาวสุทธิดา สุขะหา

63133022421 นางสาวนภัสสร บุตรวงษ

63133022422 นางสาวชิษณุชา เถาวทิพย

63133022423 นางสาวธัญลักษณ ป6สสาสัย

63133022424 นายภูมิรพี วิเชฏฐพงษ

63133022425 นายพิษณุ เอ�กระโทก

63133022426 นางสาวปาริฉัตร คนงาม

63133022427 นายรัฐโรจน เกษมอัครพัฒน

63133022428 นางสาวศรัญยา เรืองแก�ว

63133022429 นายวชิระ เสระทอง

63133022430 นางสาวเขมจิรากานต จุมรี

63133022431 นางสาวพัชรวรรณ ปองดี

63133022432 นายวรากร สุ<มมาตย

63133022433 นางสาวอรัญญา บุญคํา

63133022434 นางสาวจิราวรรณ ศรีดารา

63133022435 นางสาวกาญจนา ประดับเสริฐ

63133022436 นางสาวฉัตราภรณ มีกง

63133022437 นายกมลพันธ ชนิดนวน

63133022438 นางสาวเบญจวรรณ ระวิวรรณ

63133022439 นางสาวณัฐญาณ นามไพร

63133022440 นางสาวณัฐมน พระสว<าง

63133022441 นางสาวไพรินทร ชุมคําน�อย

63133022442 นางสาวศิรินพร พานน�อย

63133022443 นางสาววันวิสา เจริญสุข

63133022444 นางสาวกรรณิกา สิงโสดา

63133022445 นางสาวรัชนี เขจรนาท

63133022446 นางสาวเสาวลักษณ เรียงพรม
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63133022447 นางสาวสุวิมล เหล<ามโนธรรม

63133022448 นางสาวธนิดา โทมุลา

63133022449 นางสาวอาทิตยา อวริสาร

63133022450 นางสาวปAยธิดา กวางแก�ว

63133022451 นางมนัสนันท หาญโสภา

63133022452 นางสาวสุภาวดี สิทธิบุ<น

63133022453 นางสาวอรชดา วิศรียา

63133022454 นายบัณฑิต ชินบัญชรตระกูล

63133022455 นางสาวสุชัญญา บาลจูม

63133022456 นางสาวจิตอารีย แก�วสูงเนิน

63133022457 นางสาวณัฐชนันทพร ตะไนศรี

63133022458 นายนฤเบศร ใจสุข

63133022459 นางสาวเสาวลักษณ ลุนละคะ

63133022460 นางสาวจันทรจิรา มาลา

63133022461 นายชาญธนะ บุญมา

63133022462 นายศาสตรา ทิพยวงศา

63133022463 นางสาวสายสุดา มาแสง

63133022464 นายจิรวัฒน ดวงชาทม

63133022465 นางสาวปวีณา ทองเล็ก

63133022466 นางสาวกรรณิการ เก้ียมชัยภูมิ

63133022467 นางสาวประภามาศ ตาลพล

63133022468 นางสาวสาริยา แก�วโยธา

63133022469 นางสาวณภัทร อรัญโชติ

63133022470 นายจิรวัฒน ยืนตน

63133022471 นางสาวรัชนิศ เรืองใสส<อง

63133022472 นางสาวระพีพัชร ตุมมา

63133022473 นายคุณานนต กัญญาคํา

63133022474 นางสาวกฤติกา แต�มทอง

63133022475 นายไกรวี ดีเลิศ
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63133022476 นายณฤทธ์ิ บํารุงกลาง

63133022477 นายเอกบัญญัติ พัฒนพระพรหม

63133022478 นางสาวเปรมกมล โยวัง

63133022479 นางสาวนิภาพร ภูสิงหทอง

63133022480 นายเอกพันธ ดลป6ดชา

63133022481 นายอภิสิทธ์ิ ศรีดารา

63133022482 นางสาวทัศนีย บุดดีสี

63133022483 นางสาวพัชนีย โนนคําเฮือง

63133022484 นางสาวชฎากาญจน วงษวัฒนะ

63133022485 นางสาวรัชนีกร เวียงวิเศษ

63133022486 นางสาวนัฐวิภา วิเชียรลม

63133022487 นางสาวสิตานันท สิมมาลับ

63133022488 นายฤทธิเกียรติ อุ<นวิเศษ

63133022489 นางสาวพรรณิภา พลตรี

63133022490 นางสาวจุรีพร แสนใจวุฒิ

63133022491 นางสาวปาริชาติ แดงเหลือบ

63133022492 นางสาวประเทือง เหลาทอน

63133022493 นางสาวอัจฉรา ทบศรี

63133022494 นางสาวศศิพร ดวงศรี

63133022495 นางสาวภานิดา ภักดีแพง

63133022496 นางสาวลลิภัทร ศรีรัตนพันธ

63133022497 นางสาวชนมชนก มาตยแท<น

63133022498 นางสาวชิตชนก แข็งแอ

63133022499 นางสาวจารุวรรณ สีหะนาด

63133022500 นายปAยะศิริ อินทะประสงค

63133022501 นางสาวศิริรัตน วงษาป6ดนา

63133022502 นายวิทูรย เศษมะพล

63133022503 นางสาวเขมรินทร ป6ญญา

63133022504 นางสาวรัตติยา หนันเผือก
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63133022505 นางสาวจริยา ทองแผ<น

63133022506 นางสาวศรัญยา มารัตน

63133022507 นายสายรุ�ง เกตุหมู

63133022508 นางสาวภิรมพร การีรัตน

63133022509 นายอัตพล อุทาหรณ

63133022510 นางสาวสุนิสา แสนมนตรี

63133022511 นางสาวกชมน วงศใหญ<

63133022512 นางสาวญาสุมินทร คามตะสิลา

63133022513 นางสาวศิริพร ปราบพาล

63133022514 นายสันติ วรรณโท

63133022515 นางสาวพรทิพย เชาวชาญ

63133022516 นางสาวชนากานต โนนทนวงษ

63133022517 นางสุกานดา ภูเขม<า

63133022518 นางสาวณัฐกาล โวหาญกล�า

63133022519 นางสาววรรณลดา น�อยภา

63133022520 นางสาวรัตนติยา ผิวผ<อง

63133022521 นางพัชริดา พรโสภณ

63133022522 นางสาวสิริพัชร วานิช

63133022523 นางสาวสุทธิรัตน เฉลิมแสน

63133022524 นางสาวณิรินทรกร กีรติพลชัยภูมิ

63133022525 นางสาวปนัดดา อุ<นเจริญ

63133022526 นางสาวณัฐนรี ฝKายเพ็ชร

63133022527 นายเจษฎา พลพิลา

63133022528 นายพันธกานต คําเสนา

63133022529 นางสาวกิตติธารา อินธิศร

63133022530 นางสาวฉัตรธิพร จันทรมณี

63133022531 นางสาวเงินยวง ดวงดี

63133022532 นางสาวนภัสวรรณ บุตรวงษ

63133022533 นางสาวกัญจนณิชา ศิริคํา
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63133022534 นายสุชาติ สงหม่ืนไวย

63133022535 นางสาวพรสวรรค ใยโพธ์ิ

63133022536 นางสาวอินทิรา โมราสวัสด์ิ

63133022537 นายยุทธนา ลุนสําโรง

63133022538 นางสาวณัฐฐินันท จันเทียะ

63133022539 นายศุภเสกข ทองขาว

63133022540 นางสาวเกษร แฝงจันดา

63133022541 นางนริศรา รัตตัญXู

63133022542 นางสาวณิชกุล พันสนิท

63133022543 นางสาวอัฉราพร มาศแท<น

63133022544 นายวิทวัส คําวิเชียร

63133022545 นายวศินสรรพ นามเทพ

63133022546 นางสาวรัญชนาทิพย ขุ<มด�วง

63133022547 นายศิลปชา ตกพันธ

63133022548 นางสาวสุธิดา ยารังษี

63133022549 นายเฉลิมพร สุรพล

63133022550 นางสาวสิริกร สงวนตระกูล

63133022551 นางสาวป6ณณพร จันทรักษ

63133022552 นายพิชญวัฒน กาญจนปภากูล

63133022553 นายเปรมศักด์ิ ทองดีนอก

63133022554 นางสาวณัฎฐณิชา จําปา

63133022555 นายอานนท พิทักษ

63133022556 นายธนบดี ดวงพรม

63133022557 นายนิธิพงษ ภูมิคอนสาร

63133022558 ว<าที่ร�อยตรีเดชอนันต ทองพิมพ

63133022559 นางสาวฉัตรชฎา อาษาภา

63133022560 นางสาวมิณฑิกรณ อภิศิกาญจนพงศ

63133022561 นางสาวพิจิตรา ดารุณภักดี

63133022562 นางสาวไพรสุดา รักษาก�านตง
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63133022563 นางสาวสุจิรา ศรีวิรัตน

63133022564 นายกิตติพงศ เกิดผล

63133022565 นางสาวสุพิมพร ภูหม่ันเพียร

63133022566 นางสาวร<มข�าว ป6ทมามาลย

63133022567 นายภาสกรณ ประทุมพล

63133022568 นางสาวกุลสตรี รุ<งเมือง

63133022569 นายภูชินพัทธ แสงพันธ

63133022570 นายธวัชชัย เรืองช<อ

63133022571 นายแสนปาฏิหาริย บุญอนุรักษ

63133022572 นางสาวเจมจิรา เลยหยุด

63133022573 นางสาวสุมิตรา รัตนวิจิตร

63133022574 นางสาวพณิดา ทรงคาศรี

63133022575 นางสาวเดือนนภา เบี้ยชาติไทย

63133022576 นายธานาสิทธ์ิ ชิณวัน

63133022577 นางสาวเมนกา ภูอาลัย

63133022578 นางสาวปAยะวัลย พันธุไชย

63133022579 นางสาวสุภาพร สอนการ

63133022580 นางสาวเนตรพนิต เจียงภูเขียว

63133022581 นางสาวฐิตาภา ทองจันทร

63133022582 นางสาวปรียากรณ เหลาลาภะ

63133022583 นางสาวกฤษณา ทองสุภา

63133022584 นางสาวนิธิพร ทุมกิจจะ

63133022585 นางสาวเนตรนภัส วงศเสารเนาว

63133022586 นางสาวจุติภรณ หม่ืนกันยา

63133022587 นางสาวปAยาภรณ จันทรเมือง

63133022588 นางสาวอรอุมา พยอม

63133022589 นางสาวศมน เพ็งภู<

63133022590 นางสาวมนสิชา วัฒนสมบูรณชัย

63133022591 นางสาวสาวิตรี เพชรวรากุล
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63133022592 นายทรงพล วิจารณจักร

63133022593 นายณัฐพล สาสอน

63133022594 นางสาวพีระดา แดนอินทร

63133022595 นางสาวฐิตาพร วัฒนบุตร

63133022596 นายนัตพงษ อุทรักษ

63133022597 นางสาวชนนิกานต อัศวจิตตภักดี

63133022598 นายบดินทร คํานาดี

63133022599 นางสาวปรียาภรณ บุญวิเศษ

63133022600 นางสาวชญานี กลิ่นหอม

63133022601 นายธนดล ศรีชัยป6ญญา

63133022602 นางสาวสุธาสินี พระไชยบุญ

63133022603 นางสาวฉัตรติกานต จําปายงค

63133022604 นางสาวพลอยไพลิน ป6ญญาเฉียบ

63133022605 นางสาวพรฤดี อิงสา

63133022606 นายทศพร วรวงษ

63133022607 นางสาวชุติมน รอดทับ

63133022608 นางสาวฐิติมา อักษร

63133022609 นางสาวศิรินันท หารวิชัย

63133022610 นางสาวจริยา เพ่ิมพูล

63133022611 นางสาววิราสินี สุทธิเรืองวงศ

63133022612 นางสาวเรณุกา ชาญยุทธ

63133022613 นางสาวรุ<งอรุณ กันธิพร�าว

63133022614 นางสาวพัสวดี สุดแล�ว

63133022615 นางสาวกนกนิภา เพียโคตร

63133022616 นางสาวสุปราณี ปฏิเหตุ

63133022617 นางสาวพิกุล มาตพงษ

63133022618 นางสาวทัศนพร ร�านทอง

63133022619 นางสาวกัณฐิกา อรัญภูมิ

63133022620 นางสาวศศิวิมล สุ<มมาตย
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63133022621 นายอุเทน ทองวัน

63133022622 นายสุรชัย บุญจวง

63133022623 นายอธิวัฒน พลทัพ

63133022624 นางสาวเกศินี เทพป6นนา

63133022625 นางสาวโชติกา ยุบลพันธุ

63133022626 นางสาวอุทุมพร เวียงเงิน

63133022627 นางสาวกนกกาญจน เขาเขจร

63133022628 นางสาวปนัดดา พลศีรษะ

63133022629 นางสาวปานตะวัน เรืองหา

63133022630 นางสาวศิริแจ<มจันทร ยุวผล

63133022631 นายศุภวัชร ธีระวงศ

63133022632 นางสาวกมลชนก ซาซุม

63133022633 นายชัยมงคล ศรีล�อม

63133022634 นางสาวรัตติยา ภานุสรณ

63133022635 นางสาวพลอยไพลิน มหาโชคไชย

63133022636 นางสาวจิรัชญา พรมงคลกุล

63133022637 นางสาวศิรินทร โบราณ

63133022638 นายสรณัฐ ส<วนเสมอ

63133022639 นายอภิลักษณ อาวรณ

63133022640 นายวิฑูรย เทพโยธา

63133022641 นางสาวนัยนปพร กวางซี

63133022642 นางสาวนิตยา สมรัตน

63133022643 นายณัฐวุฒิ ชนะโชติ

63133022644 นางสาวสมฤทัย พินิจกุล

63133022645 นายวรวุฒิ ขุมเพ็ชร

63133022646 นางสาวเดือนเพ็ญ นามวิจิตร

63133022647 นายชาติชาย ดาน�อย

63133022648 นางสาวรัชนีกร สถานเมือง

63133022649 นางสาวจิราภรณ เมฆศรี
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63133022650 นายสิทธิโชค แก�วมะลัง

63133022651 นางสาวธิดา จันทรสมบัติ

63133022652 นางสาวปานตะวัน แสนชัย

63133022653 นางสาวศศิประภา ลีคํา

63133022654 นางสาวป6ทมา บุตรศรี

63133022655 นางสาวนิชาดา ป6นมา

63133022656 นางสาวมัทนา ชัยโยราช

63133022657 นางสาวจุฬามณี ภักดีสอน

63133022658 นางอารีรักษ รัตนภูวงศ

63133022659 นางสาวพัชราภรณ พลเย่ียม

63133022660 นางสาวจุฬาลักษณ เจริญฤทธ์ิ

63133022661 นางนพศร รินลา

63133022662 นางสาวอารีรัตน ร�อยสุข

63133022663 นายวิศรุต ฆารเจริญ

63133022664 นางสาวนัทธิญาภรณ ดวงจิตร

63133022665 นางสาวอภิญญา กลบรัตน

63133022666 นางสาวชนาภา มณี

63133022667 นางสาวพัชรินทร ภูพาดศรี

63133022668 นายประวิทย พานพันธ

63133022669 นายวิชัย ทองโชติ

63133022670 นางสาวสุดา รัตน บํารุ ง รัตน 

63133022671 นางสาวก่ิงกาญจน พิงพ่ึง

63133022672 นางสาวสุภัทราวดี ประสิทธ์ินอก

63133022673 สิบตํารวจตรีหญิงสุกัญญา สุนทรรส

63133022674 นายกฤษฎา เกษคึมบง

63133022675 นางสาวแจ<มจิต เพ็งอารีย

63133022676 นางสาวผกามาศ โสนะวัด

63133022677 นางสาวสมฤทัย ไชยสุระ

63133022678 นางสาวสุชานาถ เจริญชาติ
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63133022679 นายธนะชัย ขันธทัต

63133022680 นายพิทักษ เกตุดี

63133022681 นางสาวเบญจวรรณ ป6สสาระกัง

63133022682 นางสาวปAยะมาศ ชนะโยธา

63133022683 นายพงษพัฒน ปHองคําสิงห

63133022684 นางสาวชนิดา ศิริบุตร

63133022685 นางจีระนันท โสโพธ์ิ

63133022686 นางสาวกังสดา เหมือนอินทร

63133022687 นายอเนชา อุทาโย

63133022688 นางสาวขนิษฐา จินจิว

63133022689 นางสาวปลิดา รัตนวิชชากร

63133022690 นางสาวฉายรัตน ไชยพันธุ

63133022691 นางสาวภาวิณี สํานึกศักด์ิศรT

63133022692 นางสาวศิริพร แสงอ<อน

63133022693 นางสาวสุกัญญา ผิวกลม

63133022694 นางสาวเมธาพร จันทะกล

63133022695 นางสาวฐิติรัตน บุตรดี

63133022696 นางสาวลภัสรดา โงนมะณี

63133022697 นายธรรณ ทวีกอง

63133022698 นายจักรกริช น�อยโนลา

63133022699 นางสาวอรวรรณ การสร�าง

63133022700 นางสาวจําลอง มโนราช

63133022701 นางสาวกนกวรรณ อาป6จชิง

63133022702 นายภูวดล พูนศิริ

63133022703 นางสาวอรอุมา ยะพรึก

63133022704 นางสาวศิริรัตน ศรีบรรเทา

63133022705 นางสาวอุบลวรรณ วันทะวี

63133022706 นางสาวอุดมพร สิรินันทเกตุ

63133022707 นางสาวสุธิดา ลือชา
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63133022708 นายธนากร ทิพพิชัย

63133022709 นายทรงวุฒิ ศรีพรม

63133022710 นางสาวเพ็ญนภา เหล<าทัพ

63133022711 นางสาวพุทธิมา มหาวงษ

63133022712 นางสาวพนิดา น้ํากํ่า

63133022713 นางสาววรรณพร มะอาจเลิศ

63133022714 นางสาวเนาวรัตน อินทะวัน

63133022715 นายปฏิภาณ กระธรรมะ

63133022716 นางสาวณิชาภา เหล<าคนค�า

63133022717 นางสาวจิราภรณ จํานงคภู<

63133022718 นางสาวจุฑาภรณ ปHองคําลา

63133022719 นายทัณฑวัต ศรีพรหม

63133022720 นางสาวจุฬารัตน พิเมย

63133022721 นางสาววิลาสินี สถิตยวราคม

63133022722 นายป6ญญาพล ศิริจรรยาวัฒน

63133022723 นางสาววารุณี ศรีวงษา

63133022724 นางสาวชรินรัตน แผนบุตร

63133022725 นางสาวนัฐชาภรณ รวยสูงเนิน

63133022726 นางสาวนิภาพรรณ ไชยศรีสงคราม

63133022727 นายเชาวลิต เฉียบแหลม

63133022728 นายณัฐวัตร สุริพล

63133022729 นางสาวอนงคนาฏ สายบุญเย้ือน

63133022730 นางสาวสุขาดา ควบสระน�อย

63133022731 นายพีระพล วิชัยผิน

63133022732 นายณัฐพงษ ภูเรียนคู<

63133022733 นางสาวชุติมา พาระวงษ

63133022734 นางสาวประวินัส ภารสุวรรณ

63133022735 นายอนิรุธ สุดสนธ์ิ

63133022736 นางสาวพรปวีณ นุมา

หน�า 784 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133022737 นางสาวธนพร อนุเวช

63133022738 นางสาวศิริวรรณ ไถวฤทธ์ิ

63133022739 นางสาวชนัญชิดา ณรงรักษาเขต

63133022740 นางสาวปรียาภรณ จอมทรักษ

63133022741 นางสาวศศิธร มีอิสระ

63133022742 นางสาวเกศินี สมบัติมี

63133022743 นางสาวเพชรรินทร ประทุมขันธ

63133022744 นายจิรกิตต อันพิมพ

63133022745 นางสาวอัมพิกา แซ<ลี

63133022746 นางสาวนันสินี หมายม่ัน

63133022747 นางสาวกัญญวรา วารียันต

63133022748 นางสาวสุจิตรา พิลาพา

63133022749 นางสาวอุไรวรรณ ไกยะวัตร

63133022750 นางสาวนิภาพร ลาภาชัย

63133022751 นางสาวศุภลักษณ จําปาห�อย

63133022752 นางสาวพรพิมล ตาลกุล

63133022753 นางสาวอําภา พยอมหอม

63133022754 นางสาวนิภาพร บุญญา

63133022755 นายวัชรพล บุญม่ัง

63133022756 นางสาวธัญลักษณ จงสมชัย

63133022757 นางสาวกิติมาภรณ ต<อศรี

63133022758 นางสาวภัทรา เจริญวงศ

63133022759 ส.ต.ต.ธนาชัย ศิลาทอง

63133022760 นายมติชน ศรีทอง

63133022761 นางสาวณีรนุช แก�วนามไชย

63133022762 นางสาวจารุณี ต๊ิบเมืองพรม

63133022763 นางสาวญาณิศา อาศัย

63133022764 นายมานพ คําประเทือง

63133022765 นางสาวสุวนันท เพียผิว
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63133022766 นายณัฏพล หม่ืนหน�า

63133022767 นางสาวณัฎฐฌญา ชัยวุฒิ

63133022768 นางสาวรุ<งลาวัลย สังขะทิพย

63133022769 นางสาวรักขณา สุริยมาตร

63133022770 นายเอกชัย ธงชาย

63133022771 นางสาวศุธาศิณี แก�วเพชร

63133022772 นางสาวณัฐพร ไกรษรศรี

63133022773 นายศุภศักด์ิ บัวศรี

63133022774 นางสาววริศรา บวมทองหลาง

63133022775 นางสาวดวงรัตน พูนศรีธนากูล

63133022776 นางสาววัชรีญา ปุริมายะตา

63133022777 นางสาววรรณภา พะยอม

63133022778 จ.ส.ท.พนธกร มีลาภ

63133022779 นางสาวอัญชุลีพร จันทรเพ็ญ

63133022780 นางสาวจิตรา ลือโสภา

63133022781 นายอภิชิต เปHากลาง

63133022782 นางสาวกัญญารัตน แสนสุด

63133022783 นางสาวอาทิตยา จันทาสี

63133022784 นางสาวชลดา แพงสา

63133022785 นายภาณุวัฒน ต�นทอง

63133022786 นายก<อเกียรติ วงศวัฒนเกียรติ

63133022787 นางสาวนาตยา ดีรักษา

63133022788 นางสาวศิรินยา ศรีจิวังษา

63133022789 นางสาวรัตนา แสงมณี

63133022790 นางสาวสิริโสภา มหาอ�น

63133022791 นายอนุรักษ สบหลม

63133022792 นายวิศรุต อาจหาญ

63133022793 นางสาวณัฐธิวรรณ ไชยเกตุ

63133022794 นางสาวนนทกานต เพ็ชรกลัด
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63133022795 นายเหมวัต ใจทา

63133022796 นางสาวณัฐติยา ทินฮง

63133022797 นางสาวมัณทนา สุระชน

63133022798 นางสาวพิมพการัง ศิริแสงเลิศ

63133022799 นางสาวธันยพร ดีบุรี

63133022800 นายวันเฉลิม แสนแก�ว

63133022801 นายวิทยา เลานวดวัน

63133022802 นายนนทยา ขานเกตุ

63133022803 นางสาวกมลชนก นุศิษยภาพ

63133022804 นางสาวชลมาศ สุทธิอาคาร

63133022805 นายอภิสิทธ์ิ ปะสาวะเท

63133022806 นางสาวพรนิวรรณ ทองสาดี

63133022807 นายเทิดศักด์ิ เกตุประสิทธ์ิ

63133022808 นางสาวกาญจนา ต�นกันยา

63133022809 นายสถาพร สวรรคนคร

63133022810 นางสาวพัทธนันท ภูบัวดวง

63133022811 นายศราวุธ หนูเปHา

63133022812 นางสาววีรกานต อุปถัมภ

63133022813 นางสาวยุพาวรรณ  Ôวารีหลั่ง

63133022814 นางสาววิลาสินี วิเศษนันท

63133022815 นายโชติวรรณ ฝKายสงค

63133022816 นายกัลปMชัย พานทอง

63133022817 นางสาวอิงคนันท คุณมาศ

63133022818 นางสาวธรัญญา ศรีธรรมบุตร

63133022819 นายสิทธิกร สุดรอด

63133022820 นายก�องภพ แสงศิริบรรพต

63133022821 นางสาวบุณยนุช ธํารงทรัพย

63133022822 นายสันติสุข นพเก�า

63133022823 นางสาวจิรนาถ เสนามนตรี
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63133022824 นายก�าวกิจ โคตะ

63133022825 นางสาวสุวิมล รัตนอําพร

63133022826 นางสาวพัชรา บุญเลิศ

63133022827 นายธวีชชัย นําพา

63133022828 นางสาวพิศภัคตา สียา

63133022829 นางสาวธนันญา สีทาโส

63133022830 นางสาวขวัญชีวัน ศรีเสมอ

63133022831 นายเมทิวัฒน ภูกองไชย

63133022832 นางสาววราภรณ สีดาพล

63133022833 นางสาวเบญจพรรณ ชุติธนธีระกุล

63133022834 นายวุฒิชัย ภูต�อม

63133022835 นายพีระพงษÔ ภูดอนโพธ์ิ

63133022836 นายภัควรภัทร คําหารพล

63133022837 นางสาวชนิศา มีชัยทร

63133022838 นายวัชรพงษ ก�อนวิมล

63133022839 นางสาวโสรยา สุวรรณชัย

63133022840 นางสาวปAณิดา ทองนาค

63133022841 นางสาวปรีญาภรณ กลางประพันธ

63133022842 นางสาวโชติกาญจน วงศลา

63133022843 นางสาวปาริชาติ รัตนภุชงค

63133022844 ว<าที่ ร.ต.ชัยวัฒน ดวงมนตรี

63133022845 นายศรันยวีร เค็งชัยภูมิ

63133022846 นางสาวจริยวดี ภูเผ<า

63133022847 นางสาวทิพารัตน แสงเพ็ง

63133022848 นางสาวพรยมล พิณรัตน

63133022849 นางสาวสลักจิตร ล�นทม

63133022850 นายวิรุต พูลเต็ม

63133022851 นางสาวลดาวัลย มาตรสรรพ

63133022852 นางสาวอทิตยา ประสาระเอ
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63133022853 นางสาวสุดารัตน คําแสน

63133022854 นางสาวสุวิภา บุญล�น

63133022855 นางสาวจิราพร แสงอ<อนตา

63133022856 นางสาวนวลละออง แผ<นจินดา

63133022857 นางสาวป6ทมาวดี สาริพันธ

63133022858 นายอิสเรศ ลาหา

63133022859 นายฌาณ แสงจันทสิทธ์ิ

63133022860 นางสาวกุลณัฐ สายพัฒน

63133022861 นายนวสรร ประทุมแสง

63133022862 นางสาวนิภัทรา ป6ญญาแก�ว

63133022863 นางสาวรวิสรา ทวีโคตร

63133022864 นางสาววิริยา แสนสุรินทร

63133022865 นางสาวหฤทัย ไม<หว่ัน

63133022866 นางสาวกุลนันท สุธรรมรักษ

63133022867 นางสาวพรทิพา เทียนทิพย

63133022868 นางสาวจุฑารัตน ถันชนนาง

63133022869 นางสาวเขมจิรา ไสยนารถ

63133022870 นางสาวภัทรนุช ศรีประมาณ

63133022871 นายอลงกต ไฝชอบ

63133022872 นางสาววรางคณา ภูน้ําต�น

63133022873 นางสาววิจิตรา สีถา

63133022874 นางสาวสาริศา ไชยพิเดช

63133022875 นางสาวนัสชนก แก�วบุรมย

63133022876 นางสาววนัทปรียา พิลา

63133022877 นายสิทธิชัย มนกิจ

63133022878 นางสาววิราภรณ ภูเงิน

63133022879 นางสาวหนึ่งฤทัย เร็วสา

63133022880 นางสาวรักชนก สาระกุล

63133022881 นางสาวธนิษฐา พิจารณ
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63133022882 นายกฤษฏชาติ ภาชนะวรรณ

63133022883 นางสาวปริมประภา หนุนเงิน

63133022884 นายตฤณ จันพิพัฒน

63133022885 นายสุรนาท ทองทัพ

63133022886 นางสาวกาญจนิกา ประวันจะ

63133022887 นายศุภชัย สาวงษ

63133022888 นายอดิศักด์ิ พรรณภักดี

63133022889 นางสาวพรพิมล มะลาคุ�ม

63133022890 นางสาวภัทราภรณ บุญกันหา

63133022891 นายธีรวัฒน เดชโชติ

63133022892 นางสาวอริยา แสนสี

63133022893 นายวิทวัฒน อุ<นเจริญ

63133022894 นายศรัณย วรรัตนกุล

63133022895 นางสาวศิริลักษณ ประวรรณถา

63133022896 นางสาวพัชริษา คุณชื่น

63133022897 นางสาววชิราภรณ พิมพทอง

63133022898 นางสาวอภิชญา บุตรยุทธ

63133022899 นายวัชรพล กระอาจ

63133022900 นายอุทัย หนูทัศน

63133022901 นางสาวปฐมพร ยืนยง

63133022902 นางสาววรางคณา รัตนป6ญญา

63133022903 นางสาววรุฒศรา ชีกว�าง

63133022904 ว<าที่ร�อยโทพีรวัส อนุอัน

63133022905 นางสาวโชติภา โคตรชารี

63133022906 นางสาวจุฑามาส บุญศรี

63133022907 นางสาวอริสา สีแสน

63133022908 นางสาวพรชิตา เขตสถาน

63133022909 นางสาวกัญญณณัฐ พิมพแมน

63133022910 นายณัฐพล เบ�าเฮียง
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63133022911 นายณัฐพงศ อัยวรรณ

63133022912 นางสาวอินทิรา แสงสุข

63133022913 นางสาวณัชชากร ดอนเป[ะ

63133022914 นายณัฐพล ป6ดทุม

63133022915 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ประกายศรี

63133022916 นางปรญาดา สุขแจ<ม

63133022917 นางสาววิมลสิริ อินทรกําแหง

63133022918 นางสาวนาตยา โชติก่ิง

63133022919 นางสาวศศิประภา ทินทาน

63133022920 นายธนาณัฐ โยธาจันทร

63133022921 นางสาวอรอุมา ดรป6ญญา

63133022922 นายศักด์ิบรรลือ ศรีจันท�าว

63133022923 นายนนทนันท ศรีภา

63133022924 นายรัชพล ดอนเงิน

63133022925 นางสาวลัดดาวัลย สุดแสง

63133022926 นายชนินทร ผาลาศาสตร

63133022927 นางสาวสุดารัตน แสงนารี

63133022928 นายปรัชญกรวิชญ สิทธิสวนจิก

63133022929 นายนพรัตน คําเวบุญ

63133022930 นางสาวจิตติมา สมสัย

63133022931 นางสาวปวันรัตน จรรยาวดี

63133022932 นายวัชระ สุพรรณธนา

63133022933 นางสาวเรณู บรรลุดี

63133022934 นายศักด์ิชัย โทนจีน

63133022935 นางสาวชลัลดา นาราษฎร

63133022936 นายภูวนาท มาตเลิง

63133022937 นางสาวพิมพพิชชา รัตนบุตร

63133022938 นายรัตนพล เหลือผล

63133022939 นางสาวนฤมล น�อยแวงพิม
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63133022940 นางสาววราภรณ บุดดาวัน

63133022941 นายพีระพล สีหาบุตร

63133022942 นางสาวสุพัตรา สุมามารย

63133022943 นางสาวศุภาพิชญ เชื้อไพบูลย

63133022944 นางสาวสุทธิกานต สุดชา

63133022945 นางสาวอารีญา หาญเสนา

63133022946 นางสาวพิชญาภา ประกอบเสริม

63133022947 นางสาวเกษภาวรรณ อินทรแก�ว

63133022948 นางสาวฐิติกา สอนไชยา

63133022949 นายป6ญญาชัย ประจวบสุข

63133022950 นางสาวศศิธร โพธิสาร

63133022951 นายปฏิภาณ มารักษ

63133022952 นางสาวพิมพชนก ถ่ินจอม

63133022953 นางสาวสุดารัตน สารเนตร

63133022954 นางสาวสุปรียา กินโนนกอก

63133022955 นายวันชนะ ฮองสาขํา

63133022956 นายจีระศักด์ิ จําปาพรม

63133022957 นายพฤหัส อัปมะโน

63133022958 นางสาวปาลีรัตน นาทันตอง

63133022959 นายณพงศธร นามษร

63133022960 ว<าที่ร.ต.หญิงเปรมจิต ศิริสาขา

63133022961 นางสาวชฎาพร ใจศิริ

63133022962 นางสาวรุ<งนภา สาลัง

63133022963 นายประยุทธ นาชิน

63133022964 นางสาวนภาวรรณ หารโสภา

63133022965 นางสาวอารยา กาลภา

63133022966 นางสาวจิราภัทร คําอั้ว

63133022967 นางสาวเมทิณี หงสพันธ

63133022968 นายจักรพรรด์ิ ชุณหบุญญทิพย
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63133022969 นางสาวผกามาศ สุริสุข

63133022970 นายเฉลิม สนวา

63133022971 นางสาวปราวีณา ชูเชิด

63133022972 นางสาวอภิญญา ไพรเถ่ือน

63133022973 นางสาวฮุสนันห มะแอ

63133022974 นายนัฐพงษ เพ่ิมพูล

63133022975 นายอภิชาติ บุญชู

63133022976 นางสาวธัญญรัตน ป6สสาวะภา

63133022977 นางสาวสมฤทัย ศรีเตชะ

63133022978 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ

63133022979 นายจารุพัฒน น�อยเมือง

63133022980 นางสาวฉัตรพร อันทรบุตร

63133022981 นายสถาพร กองพล

63133022982 นางสาวพรรณวิภา ป6กกะทานัง

63133022983 นางสาวณัฐนรี นันทดี

63133022984 นายปฏิภาณ ดวงวิญญาณ

63133022985 นางสาวนันทวัลย พิพัฒนวงษ

63133022986 นายวรสรณ ครสิงห

63133022987 นายธวัชชัย บุญศร

63133022988 นางสาวจิราภรณ โฮมแพน

63133022989 นางสาวอุไรพร จันทะมาตร

63133022990 นางสาวพิมพพิชชา รุ<งประชาเดช

63133022991 นางสาวนภัสวรรณ พุทธรัสสุ

63133022992 นายสุภสิทธ์ิ ไชยมัชฌิม

63133022993 นางป6ทมาภรณ ศรีศิลปM

63133022994 นางสาวเบญจมาศ เพียงโนนดา

63133022995 นางสาวธารินี ผงบุญตา

63133022996 นายสวรส จันทรคํา

63133022997 นายอานนต ไชยสัตย
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63133022998 นางสาวสุจิตรา เทียบเพชร

63133022999 นายเจษฎา อนนตะชัย

63133023000 นายธีระพงษ ยวนย่ิง

63133023001 นางสาวกุสุมา โชติกวี

63133023002 นางสาวโสภาพรรณ นามจําปา

63133023003 นางสาววัชฎาพร วรรณชัย

63133023004 นายอณิวัฒน แก�วทน

63133023005 นายตรีประเสริฐ แสงศรีเรือง

63133023006 นางสาววราภรณ ละอองเดช

63133023007 นางสาวฉวี ศรีสมหอม

63133023008 นายฐากูร สุราอามาตย

63133023009 นางสาวศิริมา สีหามุลตรี

63133023010 นายชนวีร ศรีชะตา

63133023011 นายภัทรพล ชลศิริพงษ

63133023012 นายณัฎฐากร แก�ววงษ

63133023013 นางสาวณัฐฌา หลงกุล

63133023014 นายวีระพล ชามารัตน

63133023015 นางสาวนิตยา ไชยโสภา

63133023016 นางสาวสุพรรณี ครองเคหา

63133023017 นางสาวกัญญารัตน ป6ญญาโรจนสุข

63133023018 นายกัมปนาท สอนสุระ

63133023019 นางสาวถาวรีย ศรีลาสิทธ์ิ

63133023020 นายวันไทย พุ<มพวง

63133023021 นางสาวคัทยวรรณ แสงชมภู

63133023022 นางสาวแผ�วมณี มาตรี

63133023023 นางสาวสุพัตรา คําเวียง

63133023024 นางสาวอรุณี มาแก�ว

63133023025 นายเขมรัตน ดวงฤดีสวัสด์ิ

63133023026 นางสาวกนกกาญจน ศรีภูมี
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63133023027 นางสาวธัญญรัตน ฤทธิราม

63133023028 นางสาวศรรรณี จาตสกุล

63133023029 นายวุฒิพงษ หงษสงห

63133023030 นายธนากร บุญมี

63133023031 นางสาวมัทนา ศรีรักษาพล

63133023032 นางสาวทิฆัมพร สังขเมือง

63133023033 นางสาววีรดา วิลัยศิลปM

63133023034 นางสาวเมริสา วรนันท

63133023035 นายกุรา โคกสีนอก

63133023036 นางสาวนุชนาถ สีขว�าง

63133023037 นางสาวสุภาพร ไวยเจริญ

63133023038 นางสาวรัชฎาภรณ จันทะพันธ

63133023039 นายปฐมชล ชื่นชมกิจ

63133023040 นางสาวนุชจิรา ภูยืด

63133023041 นางสาวจุฑามาศ สมรัตน

63133023042 นางสาววรัชญา ยอดวัน

63133023043 นายอัษฎา ทิพยกรรณ

63133023044 นางสาวกรรณิกา ท<าผา

63133023045 นายกิตติโชติ โป[ะไธสง

63133023046 นางสาวนิยะดา ชวนจิตร

63133023047 นางสาวธัญพิชชา ปรินทอง

63133023048 นางสาวเกษรา โคตรพัฒน

63133023049 นายจิตรกร มีชํานาญ

63133023050 นางสาวสุรัญญา เวชกามา

63133023051 นางสาวมุกรินทร เสเล

63133023052 นางสาวสุภาพร ภูจันทึก

63133023053 นางสาวอุบลวรรณ บุญกอง

63133023054 นางสาวจุฬารัตน นุกิจ

63133023055 นางสาวพิมญชุรัฐ เพียเสนา
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63133023056 นางสาววิจิตรา เจริญชัย

63133023057 นางสาวศกลรัตน ภูยอดผา

63133023058 นายฉันทพัฒน อุดรพิมพ

63133023059 นางสาวน้ํามนต สิงหโสด

63133023060 นายรณชัย ลาวัลย

63133023061 นางสาวพีรสุดา กอบธัญกิจ

63133023062 นายพงศธร กลางบุราณ

63133023063 นางสาวดวงฤดี เด<นดวง

63133023064 นางสาววรรณิศา ธาตุดี

63133023065 นางสาวขนิษฐา พัลละดี

63133023066 นายฉัตรชัย เธียรธีระ

63133023067 นางสาวอภิญญา กุลรักษา

63133023068 นางสาวนริสา ครุฑรัมย

63133023069 นางนันยุพา จําปาเรือง

63133023070 นางสาวกนกวรรณ โคตะนนท

63133023071 นางสาวกนกรัตน จันทะสุระ

63133023072 นางสาวนิภาพร สร�อยสูงเนิน

63133023073 นางสาวอรยา ปHองเรือ

63133023074 นางสาวพัสตราภรณ เดชสมบัติ

63133023075 นางสาวจุฑามาศ ฐานกลางซุ�ย

63133023076 ส.อ.ชราวุฒิ จําปาซ�อน

63133023077 นางสาวยุวธิดา แซงราชา

63133023078 นางสาวสุนิตา รวงงาม

63133023079 นางสาวอรุณรัตน ไชยดา

63133023080 นางสาวจันทรจิรา จูมพันพร�าว

63133023081 นายพิรภูมิ สิงหสถิตย

63133023082 นางสาวอภิญญา ปาสาเน

63133023083 นางสาววิมล จงกลาง

63133023084 นายธนากร ป6ททุม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133023085 นางสาวกัลยากร จันทะนะ

63133023086 นางสาวสุชาดา แก�วบุตดี

63133023087 นางอมรรัตน มณฑา

63133023088 นางสาวขนิษฐา คําชนะ

63133023089 นายสุริยันต ไกยบุตร

63133023090 นางสาวสุพรรณิการ สีจันดา

63133023091 นางสิริพรรณ พ่ึงภพ

63133023092 นางสาวศศิวิมล อุทสิงห

63133023093 นายธนัน พันหอม

63133023094 นายนลธวัช ขวัญทอง

63133023095 นางยุพรัตน ชูสกุล

63133023096 นางสาวสุภาวดี พวงจันทึก

63133023097 นายสรวิศ จงมุม

63133023098 นางสาวผกามาศ แสงไสย

63133023099 นางสาวศิริมา สวัสดี

63133023100 นางสาวภัทรกุล ศรีหบุตร

63133023101 นางสาวอิสริยา ทองคําภา

63133023102 นางสาวปณิธาน ภูชํานิ

63133023103 นางสาวศิริญาภรณ เชิงหอม

63133023104 นางสาวฐปนีย เสนา

63133023105 นายสิรภพ แสนอุ<น

63133023106 นายอานนท พวงมาลัย

63133023107 นางสาวกุลจิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

63133023108 นางสาวจรรยารักษ จันทะภา

63133023109 นายนฤนารถ เหล<าสีคู

63133023110 นางสาวศิริรัตน สิทธิหาโคตร

63133023111 นายภาณุเดช เศษรินทร

63133023112 นายรัชพงษ หารศรี

63133023113 นายอานุภาพ เนียมสกุล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133023114 นางสาวนิอร เอี่ยมศรี

63133023115 นางสาวรุ<งทิพย สุวงศ

63133023116 นางสาวเยาวรักษ อาจวิชัย

63133023117 นางสาวณัฐวรรณ หาญเมือง

63133023118 นางสาววราภรณ ภูมิมะนาว

63133023119 นางสาวภาณุการ จันทะคัต

63133023120 นางสาวศิรินันท กุดสงค

63133023121 นางสาวสิรินทิพย สิทธิศาสตร

63133023122 นางสาวมะลิวัลย พงษพีระ

63133023123 นายวิษณุ ไทยเมืองทอง

63133023124 นางสาวอินทิรา โยธาสุข

63133023125 นายเกริกพล ประจะเนย

63133023126 นายพงศธร กระแสร

63133023127 นายพิพัชรพล นาอุดม

63133023128 นางสาวเบญจภรณ รัตนพร

63133023129 นายวิศรุต หลงสอน

63133023130 นายสุภกิจ นาถมทอง

63133023131 นายชัยพร ครองแสนเมือง

63133023132 นายกิตติพงษ การภักดี

63133023133 นางสาวฉัตรพิรุณ ตังทวีทรัพย

63133023134 นางสาวอ�อยทิพย อรัญถิตย

63133023135 นางสาวภัทรา ผลภิญโญ

63133023136 นายณัฐโชค ภวภูตานนท

63133023137 นางสาวพลอยไพลิน แก�วกาหลง

63133023138 นางสาวจิตรสุภาภรณ ผิวขํา

63133023139 นางสาวอําภา คําชอบ

63133023140 นายอคีรา อุปพงษ

63133023141 นางสาวสุดารัตน วิชุนหะราช

63133023142 นายประชารักษ ประติโก
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133023143 นายจักรกฤษ แจ<มสุวรรณ

63133023144 นางสาวณัฐนันท พลศรี

63133023145 นางสาวศิริวรรณ วรโชติ

63133023146 นายเนติพันธ จวงจันทร

63133023147 นายอําพันธ ภานุรักษ

63133023148 นางสาวประภานิช ศรีสุโข

63133023149 นางสาวจิราภรณ ช<างเหล็ก

63133023150 นางสาววันพร ฤาษี

63133023151 นางสาวขนิษฐา เหล<าอาจ

63133023152 นางสาวญาณิศา สินนอก

63133023153 นางสาวธันยชนก พิทักษพลรัตน

63133023154 นางสาวมุจรินทร แสงชํานิ

63133023155 นางสาวสุพัชริดา ทัพธานี

63133023156 นายกิตต์ิพิภัทร ทองจันทร

63133023157 นายชานนทน ป6ญสมคิด

63133023158 นางสาวศิรินาฎ อนุไพร

63133023159 นายธนกร มะไลไธสง

63133023160 นายธเนศ สีเชียงพิมพ

63133023161 นายณภัทร โคตรโสภา

63133023162 นายนันทวัฒน มุมกลาง

63133023163 นายนัฐพงษ สาระนันต

63133023164 นางสาวนภัทร คาดีวี

63133023165 นางสาวชีรณัฐ ชาเนตร

63133023166 นางสาวเย็นจิตต วิเศษสังข

63133023167 นางสาวอารียา สร�อยเพชร

63133023168 นางสาวพรสุดา ธนาคุณ

63133023169 นายธนาวิน โมลา

63133023170 นางสาวพิชชาภา ยุทธมานพ

63133023171 นางสาวศิริกัญญา ไชยศักด์ิ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133023172 นางสาวเพลินจิตต หาญลา

63133023173 นางสาวดาราภรณ หารสุโพธ์ิ

63133023174 นายตะวัน วิชากุล

63133023175 นางสาวพิมลพรรณ สิงหเพ็ง

63133023176 นางสาวอักษรสวรรค สายทองต่ิง

63133023177 นางสาวปAยธิดา อินทะนาม

63133023178 นายบวรเทพ พิจารณ

63133023179 นางสาวรัชนี โคตรทะแก

63133023180 นางสาวทิพวรรณ นิลหงษ

63133023181 นางสาวศิรินยา ฝKายดี

63133023182 นายยนตศิลปM ธีรางศุ

63133023183 นางสาวศุภากาญจน ลาบุตร

63133023184 นางสาวสุนิตรา เดชขันธ

63133023185 นางสาวศิรินภา พลแสง

63133023186 นางสาวสุภาพร วงศสุรินทร

63133023187 นายศุภเกียรติ ฉํ่าเมืองป6ก

63133023188 นางสาววรรณภา ทองโม�

63133023189 นายปรีดา หาสี

63133023190 นายนิรันดร บุญจํารูญ

63133023191 นางสาววศินี แดงสกุล

63133023192 นางสาวหทัยภัทร รองเมือง

63133023193 นายอาทิตย ชินพาต

63133023194 นายอิศรา ลับโกษา

63133023195 นางสาวรุ<งฤทัย ไชยก่ิง

63133023196 นายรัชชานนท โพธิลาภด�วง

63133023197 นายจิรเดช อาจลออ

63133023198 นางณภาธริน เจริญสุข

63133023199 นางสาวประภาพร สอนชัยภูมิ

63133023200 นางสาวสุภาลักษณ พิลาออน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63133023201 นางสาวณัชชารัตน ใจอ<อน

63133023202 นางสุกฤตา เหมือนป\น

63133023203 นางสาวอรญา โฉมอุดม

63133023204 นางสาวเจนจิรา สุขดี

63133023205 นางศิราณี เหมวิพัฒน

63133023206 นายอภิรักษ บุรัตน

63133023207 นางสาวดวงนภา โพธ์ิเข็ม

63133023208 นายพีรพัฒน จิงวังสะ

63133023209 นางสาวศศิประภา เหลาเป

63133023210 นายทวีภัทร สายแสงจันทร

63133023211 นางสาวเจนจิรา คํามูล

63133023212 นายปรัชญา โสดาพรม

63133023213 นายรุ<งเรือง อ<อนตา

63133023214 นางสาวยุวดี ศรีบุญเรือง

63133023215 นายภณธกร วังพิมูล

63133023216 นายพงศ พันธุ เชื้อสีนนตรี

63133023217 นางสาวอัจฉริยา คุ�มทรัพย

63133023218 นางสาววันวิสาข บุตรวงษ

63133023219 นายพีรดนย แก�วสําราญ

63133023220 นางสาวงามรุ�ง งามเหล<าผา

63133023221 นางสาววันเพ็ญ แซมเกษ

63133023222 นางสาวสุพิชชา อ<อนตาจันทร

63133023223 นางสาวฐิติมา วาทโยธานพรัตน

63133023224 นางสาวณัฏยาภรณ ดอกบัว

63133023225 นายขจรศักด์ิ มาศิลปM

63133023226 นางสาวภัทราพร ศรีคํามูล

63133023227 นางสาวนัฐิญา เเสนบัวคํา

63133023228 นางสาวสุรัญชนา ชาววังฆ�อง

63133023229 นางสาวอรุณี สุดสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63133023230 นางสาวสุพัตรา อุตมูล

63133023231 นางสาวภัทรวดี คําเบ�า

63133023232 นางสาวณัฐริญา มงคลพงศ

63133023233 นายศักด์ิมนตรี สมปาน

63133023234 นางสาวสิริรัตน บุสดี

63133023235 นางสาวกรวิภา มังวงศ

63133023236 นางสาวปรียาภรณ ฤทธิบาล

63133023237 นางสาวจันทรมาศ สีหา

63133023238 นายกฤษณะ เชิดชู

63133023239 นางสาวดิศรินทร พยัฆกุล

63133023240 นางสาววิจิตรา มลาไวย

63133023241 นายสวราชย หม่ืนจิตร

63133023242 นางสาวจิรัชญา ยันอินทร

63133023243 นางสาวเกวรินทร ภูเงิน

63133023244 นางสาวนิตยา ชมภูแสน

63133023245 สิบเอกนิพล ผ<อนจรุง

63133023246 นางสาวณัฐวดี โชติจําลอง

63133023247 นางสาววิภาพร ดวงดาวงษ

63133023248 นางสาวเบญญา ภา โศก หอม 

63133023249 นายศิริฉายา ช<วงโชติ

63133023250 นางสาวนิศารัตน ดวงภมร

63133023251 นางสาวศศิธร เอื้อกิจ

63133023252 นายมนัส ถ่ินนาเมือง

63133023253 นางสาวจุฑารัตน จันนา

63133023254 นายธีระ มาเตชะ

63133023255 นางสาวสุกัญญา เรืองศรีจันทร

63133023256 นางสาวพัชราพร ดวงคําน�อย

63133023257 นายกฤษดา คงทองธนโภคิน

63133023258 นางสาวณัฐชากรณ สีภูหล�า
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63133023259 นางสาวพักตรพิไล พันธศิริ

63133023260 นายเสกสรร ชนะชัย

63133023261 นางสาวขวัญสุดา ครองยุทธ

63133023262 นางขนิษฐา วงษพรม

63133023263 นางสาวนุชรีย มีพานทอง

63133023264 นางสาวกาญจนา จุฬาฤทธ์ิ

63133023265 นายณัชพล สพลาภ

63133023266 นายณัฐพล ประทุมชาติ

63133023267 นางสาวจุฬาลักษณ สุขมารมย

63133023268 นางสาวจันทิมา แสนแก�ว

63133023269 นางสาวอมรรัตน ขันถม

63133023270 นายเตชภาส อินทรสมหวัง

63133023271 นางสาวมิลตรา อัตภูมิ

63133023272 นางสาวสถิตยภรณ บุตรยุทธ

63133023273 นางสาวสุพัชชา ชัยมิตร

63133023274 นางสาวปานตะวัน ศรีลาลัด

63133023275 นางสาววันนิสา ภิญโญยงค

63133023276 นางสาวอมรรัตน จันทรจันทึก

63133023277 นายธนพงศ บุตรดี

63133023278 นายฉันทวิทย อนุฤทธ์ิ

63133023279 นางสาวเบญจทิพย วงศรีรักษ

63133023280 นางสาวบุญหอม ดอนวิชัย

63133023281 นางสาวพินทุสร ภักดีมวลชน

63133023282 นางสาวกรกนก ผลทิพย

63133023283 นางสาวสมทรง เจ็กนอก

63133023284 นางสาวคนึงนิตย เชื้อบุญจันทร

63133023285 นายกัมพล โคตรวิถี

63133023286 นางสาวฐานิตา กุลทะเล

63133023287 นางสาวอภิษฎา เกษวิริยะการณ
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63133023288 นางสาวอันธิกา ผุศรี

63133023289 นางสาวสุนิสา ถนอมเชื้อ

63133023290 นางสาวณัฐพัชร วงศบุตร

63133023291 นางสาวบุศรา พราหมสุข

63133023292 นายลัญจกรณ ศรีเลิศ

63133023293 น.ส.ณัฏฐริณี กลีบมะลิ

63133023294 นายวุฒิชัย เทียบศรี

63133023295 นางสาวสรนันท มหาวอ

63133023296 นายพัชรินทร แก�วภูมิแห<

63133023297 นางสาวเมวีญา อันทะชัย

63133023298 นางสาวอรอุมา วงคเบาะ

63133023299 นายกฤษณะ สวัสด์ิเอื้อ

63133023300 นางสาวรมยนลิน วงศศรีทา

63133023301 นายอภิสิทธ์ิ จันทะเกตุ

63133023302 นางสาวจุรีรัตน สรรพธนิยาภิชน

63133023303 นางสาวณัฐวิภา เรืองชัยเจริญ

63133023304 นายภานุพงศ เสมเหม็น

63133023305 นางสาวสรวงสุดา อัคษร

63133023306 นายณัฐวีร มีอุบล

63133023307 นางสาวเพ็ญแข เทียบศรี

63133023308 นายกิตติศักด์ิ สามารถ

63133023309 นางสาวสุภาพร เข่ืองถุ<ง

63133023310 นางสาวลลิตา บุญฉิม

63133023311 นางสาวรินทราย โต�หนองแปน

63133023312 นางสาวพิกุลแก�ว สีพุทธา

63133023313 นายวรพล ทนันไชย

63133023314 นางสาวแพรวพรรณ สุทธิ

63133023315 นายชวัลวิทย ประจิตร

63133023316 นายพัชระ วงษแก�ว
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63133023317 นางสาวสุทธิดา สายสิน

63133023318 นางสาวกัญญารัตน ชัยรัมย

63133023319 นางสาวนิลวรรณ ใบบ�ง

63133023320 นางสาวอารียา อุบลพิทักษ

63133023321 นางสาวอรพรรณ แก�วเมืองน�อย

63133023322 นางสาววัชราภรณ ทิพยรัตน

63133023323 นายจีราวัฒน พลเย่ียม

63133023324 นางสาวอนรรฆวี มีวงษวิทยา

63133023325 นางสาวสุขฤทัย สาริมา

63133023326 นางสาวสิริประภา สาหินกอง

63133023327 นายสุรพงศ พลศรี

63133023328 นายปรินทร ป6กสังคะเนย

63133023329 นางสาวธัญลักษณ นนทะศรี

63133023330 นายพิรานันท สุขเสริม

63133023331 นายยงยุทธ แสงกล�า

63133023332 นางสาวจิรารัตน ปHองนาชัย

63133023333 นางสาวทิพามณี ป6ดทะยักษ

63133023334 นางสาวณัฐนรี ศรีน�อย

63133023335 นางสาวนลินทิพย บุญแสน

63133023336 นายอิทธิเดช คําแพงแก�ว

63133023337 นางสาวอริยาพร เพ่ิมศักด์ิ

63133023338 นางสาวสุจิรา บัวเลิง

63133023339 นางสาวพรชิตา พระลับรักษา

63133023340 นายวิชญวัชญ ศรีบุญจันทร

63133023341 นางสาวอนงนาถ ทองสัน

63133023342 นางสาวอัณชยาพร ภูสมศรี

63133023343 นายปAติพงศ สิงหศร

63133023344 นายธันยพัฒน ต้ังนันทิพัฒน

63133023345 นางสาวหฤทัย เครือน้ําคํา
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63133023346 นายกฤษณะ สุขเสนา

63133023347 นายจักรพงศ ทวีสัตย

63133023348 นางสาวประภาพรรณ แสนโคตร

63133023349 นายศุภชัย โสมาศรี

63133023350 นางสาวชบาพร พิมวัน

63133023351 นางสาวกัญญารัตน ฝุKนแก�ว

63133023352 นายเกียรติศักด์ิ บุญแสน

63133023353 นางสาวเจนจิรา ร<วมสุภาพ

63133023354 นางสาวอนุศรา ช<างปรุง

63133023355 นายทสพร จันทรเปล<ง

63133023356 นายโกสินทร เลื่องลือ

63133023357 นายชนิศภณ คุณารัตนชัย

63133023358 นางสาวพัชรี วิลาจันทร

63133023359 นายภูพาน ผลแก�ว

63133023360 นางสาวทิพยอรุณพร ซ�ายขวา

63133023361 นางสาวเพ็ญพร ดิษเจริญ

63133023362 นายสิทธิชาติ โคตรสมบัติ

63133023363 นายนิวัติ มาเต็มใจ

63133023364 นายอัครเดช นามฝาง

63133023365 นายชลชาติ โสภาเวทย

63133023366 นางสาวนฤมล สุทธิประภา

63133023367 นางสาวเกศกนก ลมงาม

63133023368 นายภูมินทร พรมพิลา

63133023369 นางสาวพิมพพรรณ เอ็งโอภาสนันท

63133023370 นายอิสระพงษ ทิพชัย

63133023371 นางสาววิจิตรา จําปาวงษ

63133023372 นางสาวพัชรี ทีรฆภัทร

63133023373 นางสาวพิทยารัตน แก�วพวง

63133023374 นายวชิรวิทย โกสูงเนิน

หน�า 806 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133023375 นางสาวจิราภรณ สินทร

63133023376 นางสาวศุทธินี กาญจนสกุล

63133023377 นายกลวัชร คัสกรณ

63133023378 นางสาวป6ทมา จงใจ

63133023379 นายสุรศักด์ิ นันสถิตย

63133023380 นางสาวรุจิรา สระทอง

63133023381 นางสาวจินตนา บุ�งทอง

63133023382 นายภาณุพงศ เข<งพิมพ

63133023383 นางนุชนาถ ชัยเสนา

63133023384 นางสาวดุษฎี ลากุล

63133023385 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ นามทัศน

63133023386 นางสาววนิดา ธรรมโท

63133023387 นางสาวสิริกาญจน ศรีสาระ

63133023388 นายณัฐวุฒิ โพธ์ิสุวรรณ

63133023389 นายนิติกร บูรณสรรค

63133023390 นางสาวยุภาพร ไชยแสน

63133023391 นายกิตติภูมิ นาลาด

63133023392 นางสาวอรทัย ภูแสงศรี

63133023393 นายอภิสิทธ์ิ วิชาโคตร

63133023394 นางสาวชดา ศรีสุพัฒน

63133023395 นายจิรายุทธ หิรัญเขว�า

63133023396 นางสาวพัชรินทร เดชประเสริฐ

63133023397 นางสาววัชราภรณ อุปราชัย

63133023398 นางสาวพวงผกา ภักดี

63133023399 นางสาวขนิษฐา แข็งขัน

63133023400 นางสาวธิดาพร บัวจันทร

63133023401 นางสาวรัตนวิภา แสงตะวัน

63133023402 นางปAยะธิดา นาชัยทอง

63133023403 นางสาวศิราวรรณ สวัสด์ิวรวงศ
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63133023404 นายวรเชษฐ ทองหล<อ

63133023405 นายไชยนันต สุป6ญโญ

63133023406 นางสาวกรรณิการ คลังคําภา

63133023407 นายชัชวิทย ทองภูธรณ

63133023408 นางสาวชนกนาถ ชาแป

63133023409 นายนิธิชัย ศรีมันตะ

63133023410 นางสาววิราพร บังสา

63133023411 นางสาวนพลักษณ ไพมะรัตน

63133023412 นางสาวพันธิตรา ก�อมโกสุมภ

63133023413 นางสาวดวงหทัย แก�ววิเชียร

63133023414 นางสาวพิชญชานันท นาคา

63133023415 นายปราโมทย เถาวชาลี

63133023416 นางจิตติรัตน หงสวิลัย

63133023417 นางสาวเสาวลักษณ หอมภักด์ิ

63133023418 นายอดิศักด์ิ ปะวะโต

63133023419 นางธีรเดช งามแสง

63133023420 นายณัฐพงศ สุขุมาลพิทักษ

63133023421 นายสรายุทธ เสลาคุณ

63133023422 นายปAยวัฒน สายเจริญ

63133023423 นางสาวอภิชญา ลดาวดี

63133023424 นายสุรวุฒิ ยอนหม่ืน

63133023425 นางสาววรรณภา ป6จจาระพรม

63133023426 นางสาวศิริพร มะธิปAไข

63133023427 นายวีระพงษ คําภาจูม

63133023428 นางสาวศศิพิมพ บูรณะจันทร

63133023429 นางสาวมนัญญา หมู<แสนกอ

63133023430 นางสาวสุภัสสร ศรีเข่ือนแก�ว

63133023431 นางสาวสุทธิดา เหมพิระ

63133023432 นางสาวรมิตา กองคํา
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63133023433 นางสาวสิริวิมล พรมนัส

63133023434 นางสาวเพชรรัตน เฉลียวฉลาด

63133023435 นายภูมินันท ภูมี

63133023436 นางสาวพรทิพย กลึงกลาง

63133023437 นางสาวภัทรพรรณ บุญคํา

63133023438 นายชินกฤต เกษสุภะ

63133023439 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทรพาณิชย

63133023440 นางสาวรัตสิริน ภูหลักถิน

63133023441 นายสุวิชชา พิทังกร

63133023442 นางสาววีรดา ไวโสภา

63133023443 นายสุรวิทย ชวนจิตร

63133023444 นายฐานันดร ศรีวงษ

63133023445 นางสาวอัญชลีกร นิยมวงษ

63133023446 นางสาวสายสุดา โรจนเจริญ

63133023447 นายอลงกรต สิมลา

63133023448 นางดวงฤดี จันรักษา

63133023449 นางสาวนัฐกานต พุทธาวันดี

63133023450 นางสาวบุณยนุช ผดุงสัตย

63133023451 นายอิทธิฤทธ์ิ ทวีชนม

63133023452 นางสาวพิมจันทร มัคราช

63133023453 นายธรรมากร วงศคูณ

63133023454 นางสาวธนาพร อุ<นสุนทรพิทักษ

63133023455 นางสาวจิราพร ชนะวงศ

63133023456 นางสาวอัจฉราพร บุตรติลา

63133023457 นายณัฐนนท เกษร

63133023458 นางสาวกนกวรรณ วุฒิชมภู

63133023459 นางสาวนริศรา แหลมทอง

63133023460 นางสาวกรรณิการ จําบุญ

63133023461 นางสาวสุกานดา จําวรรณ
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63133023462 นางสาวธัชมาภรณ พรมดี

63133023463 นางสาวอาธิติยา ปูระเสนา

63133023464 นางสาวจุรีมาศ แสงยศ

63133023465 นางสาวภาณิศา ประจันตะเสน

63133023466 นางสาวสิริภัค ฉายาภักดี

63133023467 นายณัฐพล ทักษิณสิทธ์ิ

63133023468 นางสาวภัชธีญา โสมาศรี

63133023469 นางสาวประกายกาญจน สุทธิสุข

63133023470 นางสาวอัคริมา โพธิดอกไม�

63133023471 นายดิเรก ใจบุญ

63133023472 นางสาวมลฑกา อันทะชัย

63133023473 นางสาวพัชรี ศรีภูมิ

63133023474 นางสาวมุทิตา สุทธิ

63133023475 นางดวงมณี อินทรวิชา

63133023476 นางสาวจรัญญา แก<นพา

63133023477 นายกาญจนญาณ ทรัพยทวี

63133023478 นางสาวจิตรลดา ดวงมณี

63133023479 นางสาวอุษณี โล<วณิชเกียรติกุล

63133023480 นางสาวนนทิกานต วงศโยธา

63133023481 นางสาวอัจฉรา ชัยสิงห

63133023482 นายพงคระพี ศรีชูมพู

63133023483 นางสาวอัจจิมา คําพุธ

63133023484 นายธนากร แวงวรรณ

63133023485 นายรักชน เขจรศาสตร

63133023486 นายสิริชัย สุวรรณี

63133023487 นางสาวอรวรรณ รื่นระรส

63133023488 นายวัชรกร ระวิโรจน

63133023489 นายจักริน อิ่นแก�ว

63133023490 นางสาววีรวรรณ จักรนารายณ
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63133023491 นางสาวธิดาพร พรมดวงดี

63133023492 นางสาวศิริธร นครศี

63133023493 นายพิทวัฒน กิจรัส

63133023494 นางสุกฤตา พรมบุญเรือง

63133023495 นางสาวเขมิกา ตุริรัมย

63133023496 นางสาวพิทยรัตน ยางก�อน

63133023497 นางสาวพงคผกา เดชโนนสังข

63133023498 นางสาวผกามาศ จุดศรี

63133023499 นางสาวพัชรีพร มานะจัตุรัส

63133023500 นางสาวแคทรินทร มีมานะ

63133023501 นางสาวจุฑามาส กงมนต

63133023502 นางสาวรุ<งไพลิน พารา

63133023503 นายสรวีย คําสะอาด

63133023504 นางสาวพรทิวา สุวรรณวาปP

63133023505 นางสาวจิราวรรณ ถุละพัฒน

63133023506 นางสาวนิตติยา สิงหโท

63133023507 นางสาวกนกพิชญ หมวดเมือง

63133023508 นางสาวชณกานต พรชู

63133023509 นายพงษศักด์ิ นิสัยตรง

63133023510 นางสาวณัฐรดา สมวัชรจิต

63133023511 นางสาวอุรารักษ ทองอ�ม

63133023512 นางสาวเยาวลักษณ คัฒมาตร

63133023513 นางณิชานันทน ดีวงษา

63133023514 นางสาวมินตรา เภตรา

63133023515 นางสาวกัญญารัตน หาดทะเล

63133023516 นายชัยวัฒน นาสีเคน

63133023517 นางสาววิภาฎา หงอกชัย

63133023518 นางสาวรุ<งอรุณ เจริยกุล

63133023519 นางสาวพิมพพรรณ วรรณพิมพ
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63133023520 นางสาวพรลภัส ฤาชาพันธ

63133023521 นางสาวพรจิรา พิสัย

63133023522 ว<าที่ ร.ต.พุฒิพัฒน หงสจุมพลธนา

63133023523 นางสาวชลรชา ชัยลือชา

63133023524 นางสาวณิชาภา ชัยมงคล

63133023525 นางสาวศศิวิมล วุฒิจิรพงศ

63133023526 นางวิภาวัลย ผ<านสําแดง

63133023527 นางสาวตีรณา ฉลาด

63133023528 นางสาวสุภาพร พิมพุธ

63133023529 นายจิรทีปต โตมาชา

63133023530 นางสาวกุลนาถ เสนามนตรี

63133023531 นายจักนริน ไชยรบ

63133023532 นายสุรพงษ เพ็งวิภาส

63133023533 นางสาววิสสุตา พันธุบุญ

63133023534 นายอํานวย ภูมิพิพัฒธนกุล

63133023535 นางสาวนภวรรณ ศรีผําน�อย

63133023536 นางสาวศศิวิมล พันธงาม

63133023537 นางสาวนัสธิดาวรรณ พ้ืนผา

63133023538 นางสาวนริศรา ปะมาโย

63133023539 นางสาวนุชบาวรรณ บุญหล�า

63133023540 นางสาวกิติรญาดา คําภักดี

63133023541 นางสาวสิวินีย งอกชัยภูมิ

63133023542 นางสาวสุพรรษา สาลัง

63133023543 นางสาวพัชรี บัวเขียว

63133023544 นางสาววาสนา สิงหมหาไชย

63133023545 นางสาวพรกนก ขําสุทัศน

63133023546 นายชนาธิป ศิริคํากร

63133023547 นางสาวศินีนาถ บุญวัติ

63133023548 นางสาวกาญจนา ผาลา
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63133023549 นางสาวศิรินญา สุขกะชาติ

63133023550 นางสาวจิตรลัดดา ศรีหาคํา

63133023551 นางสาวนันทิยา ศรีมามาศ

63133023552 นายขจรศักด์ิ ญวนกระโทก

63133023553 นางสาวศศิธร ดวนพล

63133023554 ว<าที่ ร.ต.หญิงสุกัญญา แสงแก�ว

63133023555 นางสาวศิรินันท คาดพันโน

63133023556 นางสาวชลิตา ชมเวียง

63133023557 นางสาวพัชรินทร เทศารินทร

63133023558 นางสาวเบ็ญจพรรณ จารัตน

63133023559 นางสาวลักษิกา ต้ังศิริ

63133023560 นางสาวจิราลักษณ สงธิ

63133023561 นางสาวสุณิสา ศิริวัฒน

63133023562 นางสาววิภาพร แววศรี

63133023563 นางสาวจีรพันธ ตันติสุนทรากุล

63133023564 นายพงษเทพ เทพปฏิพัธน

63133023565 นางสาวอารีรัตน กล่ําอยู<สุข

63133023566 นางสาวเสาวลักษณ อินตTะบูรณ

63133023567 นายธันวากร ทิพฤาตรี

63133023568 นายทินกร ถ่ินวรแสง

63133023569 นายนันธวัฒน พิลา

63133023570 นางสาวสุจิตรา บุญทูล

63133023571 นางสาวศิรินันท พันโน

63133023572 นางสาวสิรินทิพย พันธมัฆวาฬ

63133023573 นางสาวนงลักษณ ด<านลํามะจาก

63133023574 นายณัฐพล หงษพิพิธ

63133023575 นายภควรรธ คําแสน

63133023576 นางสาวลลิดา เจริญใจ

63133023577 นางสาวนิตติยา ระวิวรรณ
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63133023578 นางสาวธิติมา เคนแผง

63133023579 นายปฏิภาณ แก�วสีขาว

63133023580 นางสาวอรทัย นนตะสี

63133023581 นางสาวภัธภร สีเชียงสา

63133023582 นางสาวอภิชญา จํารูญศิริ

63133023583 นางสาวณภัทร อนันต

63133023584 นายชัยยุทธ มนแข็ง

63133023585 นายชัยพัฒน พงษแก�ว

63133023586 นายพัณวิส บัวรา

63133023587 นางสาวนิศารัตน ขัติยนนท

63133023588 นางสาวกฤติยาณี สีสมพันธ

63133023589 นางสาวอรยา ภาโนมัย

63133023590 นายธนาวุธ สุนรกุมภ

63133023591 นางสาวลักขณา สุระสา

63133023592 นายชัยทัต เชื้อไพบูลย

63133023593 นางสาวยุจิรา นันทะเสนา

63133023594 นางสาวพรพิณ โพธิวัฒน

63133023595 นางสาวปราณี จุทาทัย

63133023596 นายสันติสุข จันทา

63133023597 นางสาวอรยา นาทันใจ

63133023598 นางสาวนริศรา รัตนเสนศรี

63133023599 นางอาภาภรณ แก�วบุดดา

63133023600 นางสาวสุภาวดี ธรรมสี

63133023601 นางสาวรวิพร เหลิ่ง

63133023602 นายปAติพงษ คงคํา

63133023603 นางสาวจุฑาพร ทองหอม

63133023604 นางสาวพรนภา คันภูเขียว

63133023605 นายเกษมสันต ฟHาคะนอง

63133023606 นางสาววิราณี อินฟู
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63133023607 นายเกรียงไกร ไตรยวงศ

63133023608 นางสาวนิชาภา ดีผ<อน

63133023609 นายพงษธร บุญเข�ม

63133023610 นางสาวอินทุอร อุ<นใจ

63133023611 นางสาวณิรัลนฌาช แก�วดวงดี

63133023612 นางสุจินดา มีลาภ

63133023613 นายสงกรานต จันทรหอม

63133023614 นางสาวธรรมรัตน เณรสุวรรณ

63133023615 นายณัฐพงษ นามวงทัศ

63133023616 นางสาวทวินันท นครศรี

63133023617 นายภัทรวุฒิ อุธาดร

63133023618 นางสาวกนกวรรณ แสงทับทิม

63133023619 นางสาวธนพร เสนียกุลประเสริฐ

63133023620 นางสาวกัญญศมน ใฝKฝ6น

63133023621 นางสาวสุนิสา บุญอาษา

63133023622 นางอําพร หม่ืนเฮ�า

63133023623 นายธนวัชน มุสิกบุญเลิศ

63133023624 นางสาวธัญญารัตน โนรีรัตน

63133023625 นางสาวมนัญญา ธรรมพณิชย

63133023626 นายพลกฤษณ ฉัตรทอง

63133023627 นางสาวอรวี มุงคุณมณี

63133023628 นางสาวธิติภรณ แก�วหาญ

63133023629 นางสาวศิริมา ธานีกุล

63133023630 นางสาวสิริรัตน ดวงอุปะ

63133023631 นายสมคิด สุขา

63133023632 นายแทนไท นาใจดี

63133023633 นายทศพล ปAYนมณี

63133023634 นางสาวจิตรา ทองปาน

63133023635 นางสาวประจิต แหลมคม
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63133023636 นางสาวจุฑาภรณ ถาวิเศษ

63133023637 นางสาวจิราเจตน พลรักษา

63133023638 นายอนันต สาหินกอง

63133023639 นางสาวป6ชยาพร พันธรักษ

63133023640 นางสาวพิมภรณ ป6Vนทิม

63133023641 นางสาวธิดารัตน ชุนดี

63133023642 นางสาวนภาพร แก�วคําแจ�ง

63133023643 นางสาวแคทริยา พาลี

63133023644 นายปฏิกานต พันทวี

63133023645 นางสาวจิราวรรณ มาลา

63133023646 นายวรพล จูมพลา

63133023647 นางสาวกานตชนก สมใจ

63133023648 นายนิวัฒน สุขบุตร

63133023649 นางสาวมณีรัตน บุญเชิด

63133023650 นางสาวชลิญาพร โนนทิง

63133023651 นางสาวขนิษฐา บุตรศรีน�อย

63133023652 นายนันทวัฒน สุวรรณจร

63133023653 นางสุจิตตรา สินโพธ์ิ

63133023654 นายวิวรรธน วรรณศิลปM

63133023655 นางสาวเสาวลักษณ ดวงโกสุม

63133023656 นายรัชชานน ดีเลิศ

63133023657 นางสาวณัชชา เพียรขุนทด

63133023658 นางสาวสุภาพร ปราบพาล

63133023659 นางสาวอุไรรัตน ไชยพิเดช

63133023660 นายคณิติน กางร<มกลาง

63133023661 นายธณัติพันธ จอมไพรศรี

63133023662 นายณัฐพนธ ภาโนมัย

63133023663 นางสาวนันทินี ดวงเพียราช

63133023664 นายธีรศักด์ิ โสคํา
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63133023665 นางสาวกาญจนา นนทะบูรณ

63133023666 นางสาวบุษราคัม คงทวี

63133023667 นายคเชนทร โคตรมุงคุณ

63133023668 นางสาวธัญวรัตน ม่ันยืน

63133023669 นางสาวอัยธิดา ขันขาว

63133023670 นางสาวพรรณวรท นาสวัสด์ิ

63133023671 นางสาวอําพวรรณ ใหม<คามิ

63133023672 นางสาวพิมพพิไล เที่ยงกระโทก

63133023673 นางสาวจิรภิญญา ตรงคํานึง

63133023674 นางสาวนิภาพร เทียมสน

63133023675 นางสาวเชาวณีย หาญนาดี

63133023676 นางสาวธนัตถกานต กุลค�อ

63133023677 นางสาวชุติมา หงษสาหัส

63133023678 นางสาวปภัชญา ศรีศิลา

63133023679 นางสาวสุภาภรณ แก�วผล

63133023680 นางสาวศศินา ทะนาจันทร

63133023681 นางสาวขวัญจิรา ทิพยทอง

63133023682 นายปAยะพงษ ภักดีจุ

63133023683 นายอดิศักด์ิ แสงกล�า

63133023684 นางสาวพัชรดา อันทฤทธ์ิ

63133023685 นายสุเมธ เพียนาม

63133023686 นางสาวชัญญา สมเพชร

63133023687 นางสาวพรยมล ไกรดวง

63133023688 นางสาวนุชราภรณ สุขอาษา

63133023689 ว<าที่ ร.ต.หญิงพิชญาภรณ โลหะพรม

63133023690 นางสาวเวธนี คําจันทร

63133023691 นางสาววิยะกาญจน แสนหาญ

63133023692 นางสาวณัฐชา สังขงาม

63133023693 นางสาวศศิประภา ทูลธรรม
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63133023694 นางสาวสุทิชชา บัวพันธ

63133023695 นายพีรดนย โรจนจิรหิรัญ

63133023696 นางสาวณัชชาภัทร กุลชรัตน

63133023697 นางสาวธนันดา บุญแดนไพร

63133023698 นางสาวอรอนงค ภูมิคอนสาร

63133023699 นางสาวศิวพร พิบูลกุลสัมฤทธ์ิ

63133023700 นางสาวสันศนีย ธรรมเกษร

63133023701 นายธีระศักด์ิ ลาโพธ์ิ

63133023702 นายสุขสันต์ิ หญิงโม

63133023703 นายภาณุวิชญ เกาะลุน

63133023704 นางสาวเจนจิรา หม่ืนจิตร

63133023705 นายพีระภัทร คงอุ<น

63133023706 นายชินวัตร วาหนองแซง

63133023707 นางสาวกฤษฎาภรณ เชิดรัมย

63133023708 นายกฤษฎากรณ วงศศรีจันทร

63133023709 นายอํานาจ วิเชียรซอย

63133023710 นางสาวดารินทร บุญรอดดิษฐ

63133023711 นางสาวอริศรา ชวดชัยภูมิ

63133023712 นางสาวจีรนันท ไชยแสน

63133023713 นางสาวอุมา แสนกลาง

63133023714 นางสาวรุ<งทิวา ภาดี

63133023715 นางสาวปฏิมากร เบ�าบุญ

63133023716 นางสาวสุเพียร กิริรัมย

63133023717 นางสาวศิริมาภรณ อนุภัย

63133023718 นางสาวกรรณิการ พรหมประกาย

63133023719 นางสาวกาญติมา พิมดวงศรี

63133023720 นางสาวภัสรา รักษาภักดี

63133023721 นางสาวนรีนาฏ ดําดี

63133023722 นายณัฐวุฒิ ฤทธิเดช
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63133023723 นายณัฐวุฒิ นาสินพร�อม

63133023724 นายเจตดิลก อาญารัตน

63133023725 นางสาวสุกฤตา จันทรเพ็ญ

63133023726 นางสาวจริยา สุขสวัสด์ิ

63133023727 นางสาวรวีวรรณ ดิลกลาภ

63133023728 นางสาวกัญเรศ ขุนคํา

63133023729 นางสาวเยาวเรศ เศษจันทร

63133023730 นางสาวอรอนงค โสโพธ์ิ

63133023731 นายฐิติกร มีแก�ว

63133023732 นางสาวณีรนุช ฝKายอุปละ

63133023733 นางสาวสุนิสา สุนันทิพย

63133023734 นางสาวมณฑาทิพย จากผา

63133023735 นายปรัชญาวิทย หัสโรค

63133023736 นายจิรัฐิติกาล แลศิลา

63133023737 นางสาวดลยา ภูใบบัง

63133023738 นางสาวปภัสรา จําปางาม

63133023739 นางสาวศิริลักษณ จันดูถ่ิน

63133023740 ว<าที่ ร.ต.คริษมาย วรแสน

63133023741 นายมังครัช ทองภูธรณ

63133023742 นางสาวพรพิมล พิมพระธรรม

63133023743 นางสาวกาญจนา บุญอยู<

63133023744 นางณัฐธิดา ฉายจิตต

63133023745 จ<าสิบเอกวสันต จวบลาภ

63133023746 นางสาวนิรมล ขุนทอง

63133023747 นางสาวปริศนา บุญจีน

63133023748 นางสาวอรอนงค สีคังไพ

63133023749 นายปราโมทย ทองนํา

63133023750 นางสาวอภัสรา ถาวันจันทร

63133023751 นายธีระวัฒน ปกาโส
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63133023752 นางสาวชุติมา สุนทรไชยา

63133023753 นางสาวอาริตา นิยมปราญ

63133023754 นางสาวยุพิน ภามี

63133023755 นางสาวบุษยมาศ คิดดี

63133023756 นายทัตพงษ ธงวิพันธ

63133023757 นางสาวชมพูนุช โคตรสุวรรณ

63133023758 นางสาวธารทิพย มนตนอก

63133023759 นายสมาน มุฉิมมา

63133023760 นายนภสินธุ เมนไธสง

63133023761 นายธราธร โสดานิล

63133023762 นายฟูนันท แจ<มใส

63133023763 นางสาววิพาไล คันดุไล

63133023764 นายสุรักษ ศรีไชย

63133023765 นางสาวปาจรีย โคตรแก�ว

63133023766 นางสาวกุสุมา จอดนอก

63133023767 นางสาวปาณิศา อ<อนสมบูรณ

63133023768 นางสาวกฤษณา สอนสุภาพ

63133023769 นางสาวจิดาภา นามซุย

63133023770 นายเกรียงศักด์ิ ทองมอญ

63133023771 นางสาวโสภิดา บูรณะติระ

63133023772 นางสาวจุฑามาศ กองทอง

63133023773 นางสาวหทัยชนก มาดี

63133023774 นางสาวสุพัตรา ถาวงษกลาง

63133023775 นายชนะภัย จันทรเพ็ง

63133023776 นางสาวสุจิตตรา นาคเอี่ยม

63133023777 นางสาวกัลยาวดี วาปPโส

63133023778 นางสาวปาลิตา วามสูงเนิน

63133023779 นายเสถียร แน<นอุดร

63133023780 นายวสุ ถนัดค�า
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63133023781 นางสาววิลาวัลย คําพลงาม

63133023782 นายวรวุฒิ เขียวโคตร

63133023783 นางสาวเพชรวิลัย ทิพเนตร

63133023784 นายวรพล ตันทา

63133023785 นางสาวปริชญา ถาวรพจน

63133023786 นายปณิธาน หาญประโคน

63133023787 นายธํารงกุล ธิสามี

63133023788 นายณัฐดนัย รังภูรีย

63133023789 นางสาวกัญจนณภัสร โสดาวัตร

63133023790 นางสาวธารทิพย สายจีน

63133023791 นางสาวรินทรณฐา อัครเอกนิธิภัทร

63133023792 นางสาวพิชญาภรณ ศรีนาง

63133023793 นางสาวปาณิสรา ลีสา

63133023794 นายคธาเทพ สิริโชคปรีดาสกุล

63133023795 นางสาวศิรินันท โนนทิง

63133023796 นางศิริพร รักษานาม

63133023797 นายเอกชัย ของทิพย

63133023798 นายอานนท โพธ์ิพระทอง

63133023799 นางสาวมินตรา ด<านจง

63133023800 นางสาวพรทิพย อินสว<าง

63133023801 นางสาวอาทิตยากรณ จันทจร

63133023802 นางสาวมาริสา ขาวเขียว

63133023803 นางสาวกมลลักษณ สิงหน�อย

63133023804 นางสาวศิริภรณ คําภา

63133023805 นายราชานนท เกษเกษร

63133023806 นางสาวปภัสสร สิบรัมย

63133023807 นางสาวสลิลทิพย แสนหล�า

63133023808 นางสาวฐิติมา ซ�ายหนองขาม

63133023809 นางสาวกนกพร แสนแก�ว
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63133023810 นางสาวรพีภรณ ธรรมวงศา

63133023811 นายศิริชัย สุขศิริพัฒนพงศ

63133023812 นายกิตติพงษ เจียระวาปP

63133023813 นางสาวดวงกมล จันทะบูลย

63133023814 นางสาวกิตติยา โสมัตนัย

63133023815 นางสาวณัฐธิชา อุบลบาล

63133023816 นายศัลย ศรีพุทธ

63133023817 นายทัศนาวลัยญ อัคคชชาธรณ

63133023818 นางสาวอารยา สวาทวงษ

63133023819 นางสาวนงคลักษณ ยุบลเพลิด

63133023820 นางสาววิไลวรรณ แสนสุข

63133023821 นางสาวจุฑามาศ นามสิมมา

63133023822 นางสาวณัฐริกา โคอุดม

63133023823 นางสาวอัฉรา แก�วมาศ

63133023824 นางสาวนิชนิภา ศรีบ�านโพน

63133023825 นางสาววรดา โพนชัย

63133023826 นายอภิสิทธ์ิ น�อยทอง

63133023827 นางสาวอมิตา มีอํานาจ

63133023828 นางสาวธิดารัตน ฤทธ์ิทรงเมือง

63133023829 นางสาวรัชนีกร อ<อนหลง

63133023830 นายจิรวัฒน กมล

63133023831 นายเอกภพ เกลี้ยงกลิ่น

63133023832 นางสาวอภิชญา เสนาธรรม

63133023833 นายชนะชน ประวันนา

63133023834 นางสาวเดือนเพ็ญ เพ็งวิภาค

63133023835 นายอรรถพร ภิญโญสุข

63133023836 นายภาสกร พิมพเตย

63133023837 นางสาวเสาวลักษณ อนุฤทธ์ิ 

63133023838 นายจิรวัฒน ตุ<นยอด
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63133023839 นายพงศกร อ�นสันเทียะ

63133023840 นายวราวุธ อินทรเพชร

63133023841 นายฉัตรชัย พรประทุม

63133023842 นายนรพล มงคลปทุมมาวดี

63133023843 นายพงศพิพัฒน ชาโท

63133023844 นางสาวปAยะวรรณ สนศรี

63133023845 นางสาวนวพร ฉํ่ามณี

63133023846 นายธนรัตน ภิญโญ

63133023847 นางสาวจิตราพร ทัพสุริย

63133023848 นางสาวอภิญญา เมฆตรง

63133023849 นายธนภัทร รัตนา

63133023850 นายหาญ คะเลรัมย

63133023851 นางสาวอารีรัตน ผดุงเวียง

63133023852 นางสาวอรยา อุปถัมภ

63133023853 นางสาวชไมพร ชฏาจิตร

63133023854 นางสาวสุนิสา ทิพยอุทัย

63133023855 นายศักด์ิสิทธ์ิ ปHอมสุวรรณ

63133023856 นายทรงวุธ สุดหล�า

63133023857 นายกรกิตต์ิ มีที

63133023858 นางสาวพันธิตรา จันทรชีลอง

63133023859 นายสืบสกุล ขัตติยะวงศ

63133023860 นางสาวพิมลวรรณ สิมมาลี

63133023861 นางสาวฐานิตา เจริญศิริ

63133023862 นายรัฐภูมิ วรสินธุ

63133023863 นางสาวอธิษฐาน เพ่ิมยินดี

63133023864 นายทรงฤทธ์ิ วงษชมภู

63133023865 นางสาวชญานพันธ พยอมใหม<

63133023866 นายสถาพร พวงมะลัย

63133023867 นายพัสกร คุณารักษ
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63133023868 นางสาวชลิดา งามศิริสมสกุล

63133023869 นางสาวเบญจศิริ ก้ัวอําภัย

63133023870 นางสาวรัศมี ภิบาลสิงห

63133023871 นางสาวภัทรินทร โลสันเทียะ

63133023872 นายชวลิตร เทียงดํา

63133023873 นางใจเพ็ชร สันเสนาะ

63133023874 นายสิทธิศักด์ิ สันคํา

63133023875 นางสาวรัตติกาล อุปนันท

63133023876 นางสาวศิริขวัญ ป6ญญาสิม

63133023877 นางสาวสุทธิดา ปราบ ณ ศักด์ิ

63133023878 นางสาวสุวนันท เสมานู

63133023879 นายภานุวัฒน พวงระย�า

63133023880 นายนิรุตต์ิ แก�วเกิด

63133023881 นางสาววิสุดา โล<หคํา

63133023882 นางสาวชนาภรณ เถ่ือนรัศมี

63133023883 นางสาวสุธิษา ฝKายสิงห

63133023884 นางสาวนันทนภัส นิรมล

63133023885 นางสาวสาวิตรี ปPหมอก

63133023886 นางสาวเวณิกา เครื่องพาที

63133023887 นางสาวอาภัสสรา พราหมสุข

63133023888 นางสาวอนุชตรา อุปชิน

63133023889 นางสาวจิราภรณ พลคํา

63133023890 นางสาวสุปรียา เสียงเล็ก

63133023891 นางสาวนรินทร ปะวะเสนัง

63133023892 นางสาววณิชภากร คุ�มไทย

63133023893 นายปริยากร พิงพิณ

63133023894 นางสาวกมลธิดา คงสมบัติ

63133023895 นางสาวพรทิพย โมฆรัตน

63133023896 นายณัฐวุฒิ แสนมนตรี
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63133023897 นางสาวสุนิสา สุขประเสริฐ

63133023898 นางสาวพรชนก อุ<นอุดม

63133023899 นางสาวสุธารัตน หาญสนาม

63133023900 นางสาวสุรวดี เทศารินทร

63133023901 นายประพนธ จุทารัตน

63133023902 นางสาวเสาวลักษณ ยางธิสาร

63133023903 นางสาวจันทรฉาย ไชยแสง

63133023904 นางสาวปาจารีย เจนนภาภัณฑกิจ

63133023905 นางสาวนันทกา เช�าวันดี

63133023906 นางสาวชารียา สุวิจิตร

63133023907 นายพนาไพร บุตรพรม

63133023908 นางสาววัลวิสา ตะวะนะ

63133023909 นางสาวรัชชุดา รัฐวงษา

63133023910 นางสาวฐิติมา พาพันธ

63133023911 นายจิรภัทร นามวิเศษ

63133023912 นางสาวอรกัญญา โกการัตน

63133023913 นางสาวสุดารัตน พิมพโคตร

63133023914 นางสาวจินตนา อะสุรินทร

63133023915 นางสาวชนิดา นาหนองตูม

63133023916 นางสาวชนิสรา อนุนาค

63133023917 นางสาวจุฑาวรรณ หมู<หนองสังข

63133023918 นางสาวพัชรี วงคโคกสูง

63133023919 นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร

63133023920 นางสาวเกตุมณีกาญจน ศรีเหลืองนอก

63133023921 นางสาวลภัสชวัล เข็มบุญ

63133023922 นางสาวพรทวี ถาลี

63133023923 นางสาวอัมพร พันทะลี

63133023924 นางสาวศิวลักษณ ศรีธรรม

63133023925 นางสาวณัฐชนันท คลังแสง
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63133023926 นางสาวรุ<งทิวา จันทรซ�าย

63133023927 นายไกรษร อุทัยแสง

63133023928 นางสาวพิมลพรรณ นิระโส

63133023929 นายภาณุวัตร ศรีสวัสด์ิ

63133023930 นางสาวสุภาวดี จําปาบุญ

63133023931 นางสาวนพมาศ แสนเข่ือน

63133023932 นายเดชา จันตะกุล

63133023933 นายศุภณัฐ ชูศรีย่ิง

63133023934 นายฐานทัพ ศิริธนวัต

63133023935 นายวรัญXู ศิริชัย

63133023936 นางสาวปวีณา เนื่องอาชา

63133023937 นางสาวสุภาพร พันธอ<อน

63133023938 นายพงษพิทักษ โทนันต

63133023939 นางสาวทิพยสุดา คุณตะโย

63133023940 นางสาวฐิราภรณ มณีเลิศ

63133023941 นางสาวกัญญามล สิงหเสนา

63133023942 นางสาววรกมล ติณรัตน

63133023943 นายกิตติศักด์ิ ชินคํา

63133023944 นางสาวสุจิตรา แถนสีแสง

63133023945 นางสาวนริศรา แก�วบรรจักร

63133023946 นางสาวสุรีวรรณ นัสการ

63133023947 นางสาวเบ็ญยาลักษ เหล<าพิลัย

63133023948 นางสาวอรยา แก�วหานาม

63133023949 นางสาวสโรชา สุธรรมมา

63133023950 นางสาววิชุดา ประชานันท

63133023951 นายกรวิชญ เบ�ามี

63133023952 นางสาวพัณณิตา ฆารเสถียร

63133023953 นางวิไลวรรณ ผิวขม

63133023954 นายอภิชาติ ทิพยศรีราช
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63133023955 นางสาววีรยา ชมภูสอ

63133023956 นายปรัชญากร รินไธสง

63133023957 นางสาวเมธินันต บัวสิงห

63133023958 นางสาวพัชราภรณ กล�าขยัน

63133023959 นางสาวกัญญณัช สุขรี

63133023960 นางสาวมุทิตา ยุระพันธ

63133023961 นางสาวณัฐภัทร โคตะยันต

63133023962 นางสาวพรสุดา รันระนา

63133023963 นางสาวปภัสรา ชูเชิด

63133023964 นางสาวอรัญญา เลิศคอนสาร

63133023965 นางสาวพรสุพัฒน วามะลุน

63133023966 นางสาวนันทนา เหลาประเสริฐ

63133023967 นายสุเทพ ประสงคดี

63133023968 นางสาวสิริรัชต สีหงอก

63133023969 นายนิวัฒน ขวัญเก้ือ

63133023970 นางสาวปาริชาต งามวงษ 

63133023971 นางสาวศิริลักษณ คามนา

63133023972 นางสาวลลิตา ภูพาดแร<

63133023973 นายปฏิวัติ ผิวละมัย

63133023974 นายโอลัน พรหมจันทรา

63133023975 นางสาวอภิญญา สุขบัว

63133023976 นางสาวกุลยา ลุณหงส

63133023977 นางสาวมนัสชนก ทินคาม

63133023978 นายอัครพนธ ทั่งทอง

63133023979 นางสาวศิริประภา ดวงดี

63133023980 นางสาวศิริรัตน มณีภักดี

63133023981 นายนพดล บุตตะกุล

63133023982 นางสาวกัญจนา เทศประสิทธ์ิ

63133023983 นายวิภพ วิรัลรดิส
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63133023984 นายเทอดพงษ พรมนิกรณ

63133023985 นายสุพจน นาคสุวรรณ

63133023986 นายวชิรวิทย พรรณศรี

63133023987 นายเอื้ออังกูร โพธ์ิเพชร

63133023988 นางสาวชฏาพร สุขประเสริฐ

63133023989 นายศราวุฒิ ชุมพล

63133023990 นางสาวกัลยาณี ทองโคกสี

63133023991 นายทอนมา ศรืพูล

63133023992 นางสาวจตุรพร แสนศึก

63133023993 นางสาวรื่นฤดี ไชยสิงห

63133023994 นายศราวุฒิ พุฒซ�าย

63133023995 นายวิวรรธน จรัสศรีธรรัตน

63133023996 นางสาวศรญา ด<านกุลประเสริฐ

63133023997 นางสาวสโรชา จําปาจันทร

63133023998 นางสาวจินตศุจี ไชยยา

63133023999 นางสาวศิญาภัสร วัฒนาตันติภัสร

63133024000 นางนุชรินทร ปะนามะทัง

63133024001 นางสาวโสภิดา มุขดา

63133024002 นายสุชาธิษณ สร�อยสุวรรณ

63133024003 นางสาวสิราวรรณ ชํานาญ

63133024004 นางสาวจุฬาลักษณ พันธุ

63133024005 นางสาวนัทธิญา ภูทองกรม

63133024006 นายณรงคเดช อภิชาติโชติ

63133024007 นางสาวอังสุมารินทร เข็มเฉลิม

63133024008 นายสิริกานต นวลแสง

63133024009 นางสาวนิติยา คุยมูล

63133024010 นายพีรพล ทันมัง

63133024011 นางสาวอัจจิมา แก�วขุนทอง

63133024012 นางสาวนันทิยา โพนพุฒ
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63133024013 นายนฤชา นาคแสง

63133024014 นางสาวพิชญา จันทะพล

63133024015 นายวุฒิศักด์ิ นาชัยธง

63133024016 นางสาวจิรานุช ศรีสุลัย

63133024017 นางสาวพรนภา สุนอุ<น

63133024018 นางสาวกรรณิกา หาญมนตรี

63133024019 นายจิราธิวัฒน การินทร

63133024020 นายอภิชาติ หัสชัย

63133024021 นางสาวร<Oงทิวา ภูศรีป6ญญา

63133024022 นายศักด์ิชาย สมสาย

63133024023 นายฉัตรชัย ศรีแก�ว

63133024024 นางสาวประภาพรรณ วงคอินตา

63133024025 นางสาวชลิตา ขวัญม่ิง

63133024026 นางประดับพร ยอดคง

63133024027 นางสาวจินตหรา วันเหิม

63133024028 นายรัตนชัย ไชยก่ิง

63133024029 นายนิรพล มาบ�านซ�ง

63133024030 นายกฤษฎา ชัยชาญ

63133024031 นายภัทรศักด์ิ ธงภักด์ิ

63133024032 นางสาวชลธิชา คําแก�ว

63133024033 นายพรชัย อนุนิวัฒน

63133024034 นายจิรวัฒน ทะสา

63133024035 นายเจษฎา จําปาสด

63133024036 นางสาวจิตราภรณ สุขวันดี

63133024037 นายฉัตรชัย อุดมถ่ิน

63133024038 นางสาวกนกวรรณ สุทธิศักด์ิ

63133024039 นางสาวกนกพร ทับสีแก�ว

63133024040 นายปภินวิทย คําสมาน

63133024041 นางสาวสุกฤตา บ�านตุ<น
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63133024042 นางสาวสุพัตรา นามบรี

63133024043 นางสาวธนิษฐา หลุ<มใส

63133024044 นางสาวศุภรดา อําไพรับ

63133024045 นายวีระยุทธ ชนะชัย

63133024046 นางสาวทิตยา ป6ดทุม

63133024047 นางสาวสุธีรา วิเชฏฐพงษ

63133024048 นางสาวศุภดี กาหลง

63133024049 นางสาวรัชปภา รันนันวรกุล

63133024050 นางสาวพัชนียา เหมาชัย

63133024051 นางสาวขวัญจิตร จันทรแจ<ม

63133024052 นางสาวจิรนันท ไชยทาง

63133024053 นายคณยศ ชัยอาจ

63133024054 นายวุฒิชัย สันธิเสน

63133024055 นางสาวชํานาญพลอย กกฝHาย

63133024056 นางสาวนิตยา บัวใหญ<รักษา

63133024057 นายวันเฉลิม ทองพูลเพ่ิม

63133024058 นางสาวปาริฉัตร บัวเขียว

63133024059 นายโชติกา อํานักขันธ

63133024060 นางสาวบุษบา ลาอ<อน

63133024061 นายเจริญ ประเสริฐสิทธ์ิ

63133024062 นายไพโรจน นิกรสังขพินิจ

63133024063 นางสาวธนภรณ เถ่ือนพาชิน

63133024064 นางสาวปาริชาติ แพนดี

63133024065 นางสาวทักษพร คุณธรรม

63133024066 นายอนุสรณ ไชยะ

63133024067 นายสรายุทธ ล�านพลแสน

63133024068 นางสาวทับทรวง ยอดเพชร

63133024069 นางสาวมัลลิกา หม่ืนสีดา

63133024070 นางสาวชญานี สุขเสริม
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63133024071 นายภาณุพงศ ตุ�มมี

63133024072 นางสาวสิริกานต บรรพบุตร

63133024073 นางสาวพัชราภรณ นารีรัตน

63133024074 นางสาวสุพัตรา คําสุวรรณ

63133024075 นายอนณ บุรวงศ

63133024076 นายไอยรัช ศรีเวียงราช

63133024077 นายภควัต เห็นสุข

63133024078 นางสาวมณีรัตน เกาะม<วงหมู<

63133024079 นายภิเษก วิไลรัตน

63133024080 นายรัชชานนท พิกุล ทอง 

63133024081 นางสาวนันทนรี นามท�าว

63133024082 นางสาวพรทิพย กุลแก�ว

63133024083 นางสาวพรสุดา กฤติยาวรรณ

63133024084 นางสาวอภัสนันท ยอดสง<า

63133024085 นางสาวสุวนันท บัวจันทร

63133024086 นางสาวเยาวลักษณ พิมพทอง

63133024087 นายปฏิวัติ สิงหทองลา

63133024088 นายสุระพงษ แขหินต้ัง

63133024089 นางสาวปภัสสร ไทยทวี

63133024090 นายเทิดภูมิ ทองอยู<

63133024091 นายอัมพร ดวงพรม

63133024092 นางสาววรรณิภา เสนามนตรี

63133024093 นางสาวชลธิชา ไกรโสภา

63133024094 นางสาวอารียา พลศรี

63133024095 นางสาวโสภาวดี โนวังหาร

63133024096 นางสาวกนกพร ป6นทอง

63133024097 นางสาววิภาพร แก�วเวียงจันทร

63133024098 นางสาวกัลยา มีทอง

63133024099 นางสาวรุ�งตะวัน สุธรรมมา
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63133024100 นายธนกฤต วรรณพงษ

63133024101 นางสาวเมวิกา สําเภา

63133024102 นายณรงคศักด์ิ พิงไธสง

63133024103 นายเนติพงศ เพ็ชรศรี

63133024104 นางสาวเพ็ญสุดา มาคํา

63133024105 นายกฤษณะ ศรีโฉม

63133024106 นายนุกุล เจียงภูเขียว

63133024107 นางสาวพรสุดา ขวัญถาวร

63133024108 นายณรงคชัย ดวงใส

63133024109 ส.ต.ต.อภิชาติ โพธ์ิอุดม

63133024110 นายรัชชานนท บรรจง

63133024111 นางสาวยุวภา กระแสเทพ

63133024112 นางสาวพรพิมล ขันธวุธ

63133024113 นายกิตติศักด์ิ ฟองเมือง

63133024114 นางสาวเพ็ญประภา พิมพรัตน

63133024115 นายภัทรพงศ ธนาคุณ

63133024116 นางสาวศันสนีย สุนเชียง

63133024117 นางสาวมุกดา ศรีโนนโคตร

63133024118 นางสาวอมลรุจี หัดประโคน

63133024119 นางสาวตรีนุช นิยมชาติ

63133024120 นายชินโชติ ธาตุไพบูลย

63133024121 นางสาวรุจิรา จันทรหอม

63133024122 นางเกษสุดา ประเสริฐสังข

63133024123 นางเปรมมิกา นามบุญเรือง

63133024124 นายเสน<ห หงษสิงห

63133024125 นายธนากร ผลจันทร

63133024126 นางสาวสิริยาภา สํารวย

63133024127 นายวิทวัส ภูเย่ียมจิตร

63133024128 นางสาวธัญญาเรศ ทองยศ
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63133024129 นายฉัตรชัย การฟุHง

63133024130 นางประกายวรรณ ประขุนิงค

63133024131 นายป6ณณวัฒน โม�เวียง

63133024132 นางสาวมินตรา เหล<าคุณ

63133024133 นายเกียรติศักด์ิ บุดทะสุ

63133024134 นายสุภฤกษ ชัยดวงศรี

63133024135 นางสาวพวงเพชร ศรีวิพันธ

63133024136 นางสาวกฤษฎาภรณ มาซา

63133024137 นางสาววันวิสา ยืนสุข

63133024138 นางสาวศรัณยพร อึ้งวนารัชต

63133024139 นายณัฐภัทร ผาเนตร

63133024140 นางสาวชนนิกานต กลีบจอหอ

63133024141 นางสาววิไลวรรณ ทองกาล

63133024142 นางสาวดวงหทัย พิทักษเจริญวงศ

63133024143 นางสาวพิจิตรา บุญญรัตน

63133024144 นางสาวกรชศา มาสารีกิจ

63133024145 นางสาวกรรณิการ บุญเอี่ยม

63133024146 นางสาวจิระประภา หาญแท�

63133024147 นางสาวระวิวรรณ พุ<มไสว

63133024148 นางสาวอภิญญา อุทัยเรือง

63133024149 นายอิทธิพัทธ ไชยพาน

63133024150 นางสาววิลาวัลย อวิคุณประเสริฐ

63133024151 นางสาวภัทราวดี เรืองไชย

63133024152 นางสาวสรินดา อําพรัตน

63133024153 นางสาวณัฐวรรณ ไสยวิจิตร

63133024154 นายปริญญา สาทา

63133024155 นายอนุพงษ ติตะ

63133024156 นายจิระวัฒน สมพร

63133024157 นางสาวปAยธิดา ภูมิศรี
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63133024158 ว<าที่ร�อยตรีหญิงพัชรา คําผุย

63133024159 นางสาวกนิษฐา อุณาภาค

63133024160 นางสาวปนัดดา ทิพพันธ

63133024161 นางสาวทัศนีย เตชะพล

63133024162 นางสาวศศิธร กิจเจริญสิน

63133024163 นางสาวฉัตรลดา ดิลกวิลาศ

63133024164 นางสาวศิริรัตน สะตะ

63133024165 นายอดิศักด์ิ แดนพรม

63133024166 นางสาวคมคาย สุพลจิตต

63133024167 นางสาวคัศรียา เอกวัฒนานนท

63133024168 นายอรรถฤอากรณ วรรณจันทร

63133024169 นางสาวพลอยพิชญญา พิริยะอนันตกุล

63133024170 นางสาวรัชฎาพร วงศสุริยา

63133024171 นางสาวสุชาดา ศรีทรงฮาต

63133024172 นายสุขสันต แสนตุ�มทอง

63133024173 นางสาวศศิวดี โสดากุล

63133024174 นายณัฐพงษ ธิติมงคลวัฒน

63133024175 ว<าที่ร.ต.วุฒิชัย แสงจันทร

63133024176 นายฤทธิชัย รัตถาพิมพ

63133024177 นายเดชาวุธ นัยวัฒน

63133024178 นางสาวทิพยสุดา เจริญสุข

63133024179 นางวนัสนันทร เทพศิริ

63133024180 นายลาภวัต รัตนขจรจิตต

63133024181 นางสาวนพมาศ กิติอาสา

63133024182 นางสาวธนิดา เปาจันทึก

63133024183 นางสาวชลลดา ชะโยป6น

63133024184 นายจักรี กลางท<าไค<

63133024185 นายปAยมินทร สาทรอด

63133024186 นางสาวศุทธิณี มงคลสิน
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63133024187 นายธนพัทธ สังวรณ

63133024188 นายพีรพัฒน ดลประสิทธ์ิ

63133024189 นางสาวสุวภัทร ทันแก�วเจริญ

63133024190 นางสาวปรัชญาภรณ เสมอภาค

63133024191 นายเอกพันธ แคว�นคอนฉิม

63133024192 นางสาวจุไรวรรณ มบขุนทด

63133024193 นายตรีเพชร วงษาเกษ

63133024194 นางสาวหนึ่งฤทัย อุ<นเวียง

63133024195 นางสาวอรษา โกษาจันทร

63133024196 นางสาวปริมประภา เรือนยศ

63133024197 นางสาวอลิสา ไพหนูสี

63133024198 นายภานุวัฒน คําแท<ง

63133024199 นางสาวฐิรกานต อาทวิมล

63133024200 นางสาวศิโรรัตน ศิริสร�อย

63133024201 นางสาวศิริพร สาสมัคร

63133024202 นายวีระพล คงแสง

63133024203 นางสาวอมรรัตน ช<างประดิษฐ

63133024204 นายทวี ศรีเจริญ

63133024205 นางสาวพิมลพรรณ อุทัยกลม

63133024206 นางสาวชุลีพร ภูมิภักด์ิ

63133024207 นางสาวอลิสา โวหารกล�า

63133024208 นางสาวลลิตา เทพสุริย

63133024209 นางสาวกมลพัชร ไกรโสภา

63133024210 นายสิรภพ ชลิตะนาวิน

63133024211 นางสาวมุฑิตา เคนานนันท

63133024212 นางสาวกัญณภัทร ใจเพียร

63133024213 นางสาวดาวเรือง พลรักษา

63133024214 นายนราธิป จันดาแพง

63133024215 นางสาวกชกร ทาปลัด
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63133024216 นางสาวสุดารัตน สิมมา

63133024217 นางสาวจิราภรณ เจริญสุข

63133024218 นางสาวอรญา หม่ืนหน�า

63133024219 นางสาวรัตนา เรืองแสน

63133024220 นางสาวศศิวิมล ทักษิณ

63133024221 นางสาวพิมพพิมล นาชัยโชติ

63133024222 นางสาวภคนันท ชุมแวงวาปP

63133024223 นางสาวภิญญดา คุณนา

63133024224 นางสาววรรณพร เพียรใหม<

63133024225 นางสาวสถิตยภรณ เชียรโคกกรวด

63133024226 นางสาวพัชราภรณ วังนันท

63133024227 นายธนาคาร ดวงสุดา

63133024228 นายอมรเทพ ตันลา

63133024229 นางสาวกาญจนาพร หารมะโน

63133024230 นางสาวสุมาลี ศรีสุวรรณ

63133024231 นางสาวปภาวรินทร น�อยบุตร

63133024232 นางสาวจารุภา อ<อนละมูล

63133024233 นางสาวสมหทัย บัวลอย

63133024234 นางสาวกัลยาณี แสนประดิษฐ

63133024235 นางสาวพิมพชนก แข็งแรง

63133024236 นางสาววรรณนิษา วงคทหาร

63133024237 นางสาวอุษา รัตนศรีวงษ

63133024238 นางรัตนภรณ จันทรหนองฮี

63133024239 นายสุรสิทธ์ิ ดวงสนาม

63133024240 นายอําพล โพธ์ิวะรี

63133024241 นางสาวพลอยณิสา ดวงจําปา

63133024242 นางสาวกนกวรรณ กุระนาม

63133024243 นางสาวศิรประภา แสงใส

63133024244 นางสาวทิพวรรณ อายุคง
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63133024245 นายจักรี คําชมภู

63133024246 นางสาวพนิดา โยธาฤทธ์ิ

63133024247 นางสาวพนิดา สุทโธ

63133024248 นายเอกรินทร สุรินอุด

63133024249 นางสาวศศิธร นามวิเศษ

63133024250 นางสาวสุพรรณรัตน ก�อยผ<านกิจ

63133024251 นางสาวนภัสสร โพธิสาร

63133024252 นายธวัชชัย อ�อกอง

63133024253 นางสาวอารีรัตน สุวรรณโสภา

63133024254 นางสาวประภาภรณ อดทน

63133024255 นางสาวป6ญจรัตน พรลภัสวงศ

63133024256 นางสาวสุภาวินี สํามะลี

63133024257 นายเจนณรงค ถวิลมาตย

63133024258 นายสามารถ โล<วันทา

63133024259 นางสาวเกสรี สุจริต

63133024260 นางสาววรดา โชคชัย

63133024261 นายกรกฎ สระคูพันธ

63133024262 นายนฤภัทร ทดคุย

63133024263 นายณัฐพล เลิศศิริสกุลชัย

63133024264 นายภาณุวิชญ ศรีนาค

63133024265 นางสาวอนัญพร บุญหล�า

63133024266 นางสาวจุรีรัตน จันทรไตรรัตน

63133024267 นายเนติพงศ กาฬะเพ็ญ

63133024268 นายอิทธิพล คําครณ

63133024269 นายบุญส<ง ไชยคิรินทร

63133024270 นางสาวรัชฎาภรณ แสนแปH

63133024271 นางสาวภัทรวดี ทวีบุญ

63133024272 นางสาวนิตยาพร โทรัตน

63133024273 นายธนากร ทัศนภักด์ิ
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63133024274 นางสาวอภิญญา สิทธิผล

63133024275 นางสาวนิติยา จุลละนันท

63133024276 นางสาวรุ<งทิพย สิงหแดง

63133024277 นางสาวสริตา พิณะสา

63133024278 นายณัฐวุฒิ ทินบุตร

63133024279 นางสาวศิรินภา รินโยธา

63133024280 นางสาวเจตปรียา สีสุด

63133024281 นางจุฑามณี วิเชียรไชย

63133024282 นายนัฐตพล ปะนะภูเต

63133024283 นางสาวสุกัญญา คําอ�อ

63133024284 นางสาววนารี พงษเพ็ชร

63133024285 สิบเอกหญิงอโนทัย สีนาง

63133024286 นางสาวชนิษฐา สืบญาติ

63133024287 นางสาววิรินันศิริ บํารุง

63133024288 นางสาวสวรินทร ชัยประเสริฐ

63133024289 นางสาวอรอุมา ชุมป6ญญา

63133024290 นางสาวจิราภรณ สอนคําหาร

63133024291 นางสาวสุกัญญา สิงเหิน

63133024292 นายอติคุณ โสภากุล

63133024293 นางสาวมีนา ดีจันนึก

63133024294 นางสาววิภาวรรณ สิงหคําคา

63133024295 นายพลวัต เอ�เคน

63133024296 นายศักรินทร อ�องาม

63133024297 นางสาวชไมพร ไกยะฝKาย

63133024298 นางสาวจุฬาวัลย นนตะพันธ

63133024299 นายวิศรุต พรหมลิ

63133024300 นางกานดากร กะวิเศษ

63133024301 นางสาวเอมวิการ คงนาวัง

63133024302 นางสาวกนกวรรณ บุญเสริฐ
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63133024303 นางสาวสุวนันท ภูศรี

63133024304 นางสาวปาริชาติ เผือกไธสง

63133024305 นางสาววาสิณี ครสิงห

63133024306 นางวิลาวรรณ สงฆคลัง

63133024307 นางสาวสิริยาภรณ ศรียา

63133024308 นายอิศราง ภูผากา

63133024309 นางสาวพัชรินทร กัณหาบัว

63133024310 นางสาวรสริน ชมภูวงศ

63133024311 นางสาวจันทรเพ็ญ รัตนแสง

63133024312 นางสาวญาสุมินทร ภูผานี

63133024313 นางสาวธัญวรัตน พิมพสอน

63133024314 นางสาวขวัญชนก เสถียรเขต

63133024315 นางสาววิลาวัลย ฆารไสว

63133024316 นายชิณวัตร จังหาร

63133024317 นายเก<งกวี อึ้งรัตนวงษ

63133024318 นายนรินทร อิติวุตตา

63133024319 นายวุฒิ ปรีชา ดวงสีดา

63133024320 นางสาวป6ทมาพร ลีมุล

63133024321 นางสาวปวีณา น�อยชมภู

63133024322 นางสาวสุวิลัย ไผ<สีทอง

63133024323 นางสาวจิตสุภา ใจอุ<น

63133024324 นางสาวนันทาศิริ สมใจ

63133024325 นายจิรวัฒน กุลชาติ

63133024326 นายปราการ สาระรัตน

63133024327 นายเนติพงษ จันทนนตรี

63133024328 นายบัญชา อันชื่น

63133024329 สิบโทอัมฤทธ์ิ จิตสีดา

63133024330 นายปฏิพล วิถุนัด

63133024331 นางสาวศศิประภา ถิตยรัศมี
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63133024332 นายกิตติพงษ อิศรศักด์ิ ณ อยุธยา

63133024333 นางสาวปภัฎชมณ รวงคํา

63133024334 นายมงคล ไชยโสดา

63133024335 นางสาวประลิวัน ติกาพันธ

63133024336 นายนิรันดร นาส�มกบ

63133024337 นางสาววันวิสาข อุปนา

63133024338 นายธรา บุตรศรี

63133024339 นางสาวกาญจนา ภูมิภักด์ิ

63133024340 นายจตุพร สีลับขวา

63133024341 นางสาวพิมพชนก ไตรยสุทธ์ิ

63133024342 นายชนาธิป ทาแปHง

63133024343 นายฉัตรชัย วงคราษฎร

63133024344 นายสุธิน คําชาวงษ

63133024345 นางสาวขนิษฐา เขียนขาบ

63133024346 นางสาวโชติมา นาคสังข

63133024347 นางสาวธาราทิพย สมศรีหิรัญกุล

63133024348 นายศักด์ิสิทธ์ิ จันทศิลปM

63133024349 นางสาวปAยะธิดา นันสะอาด

63133024350 นางเมฆขลา เหลาลา

63133024351 นายชัยชาญ หิรัญคํา

63133024352 นางสาวนิสา เศษสุ

63133024353 นางสาววิภาลักษณ ชํานาญ

63133024354 นายบุญหลาย พุทธโค

63133024355 นางสาวจิดาภา จันทรเพ็ง

63133024356 นางสาวสุพัตรา พานพันธ

63133024357 นางสาวสุพัตรา ประมูลเฉโก

63133024358 นายทวี แน<นอุดร

63133024359 นายณรงคศักด์ิ แซงโคตร

63133024360 นายอภิรักษ เส็งไธสง
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63133024361 นายธีรพงษ ชูจิต

63133024362 นางสาวกรรณิการ มาหามแห

63133024363 นางสาวชลธิชา นาระวิน

63133024364 นางสาวปฏิญญา เผ<าพันธ

63133024365 นางสาวบุษยารัตน อัศวภูมิ

63133024366 นางสาวสุภัค ลี้สงวน

63133024367 นางสาวกัลยรัตน ไกยะฝKาย

63133024368 นางสาวนิศรา สุขขี

63133024369 นางสาวสุภิดา คําปลิว

63133024370 นายอรุณ ศรีเมืองเดช

63133024371 นายพิทวัส โปรยมาลา

63133024372 นางสาววิลาสินี วงคผาบุตร

63133024373 นางสาวแก�วตา ธาตุเพ็ชร

63133024374 นางสาวศศิธร สูงนารถ

63133024375 นางสาวขวัญใจ กุสุโมทย

63133024376 นางสาวกุลวดี ศรีอุบล

63133024377 นางฤทัย สุ<ยหล�า

63133024378 นางสาวเขมิกา อันเงิน

63133024379 นายอรรถพล ผาดนอก

63133024380 นางสาวยุพารัตน ลอยดี

63133024381 นางสาวสุวิมล ทองชั่ง

63133024382 นางสาวพาขวัญ พงษสวัสด์ิ

63133024383 นางสาวอรุณศรี โสมะโสก

63133024384 นางสาวนันทิชา ไกรแก�ว

63133024385 นางสาวทัศนีย บัวคํา

63133024386 นายวัชระชัย สอนศิริ

63133024387 นางสาวกัญจนพร ทองผา

63133024388 นายกษิด์ิเดช สุ<มมาตย

63133024389 นางสาวจุฬามณี วงษ ภู เย็น 
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63133024390 นางสาวจันทรนิภา มาสังข

63133024391 นายสิทธิศักด์ิ มงคล

63133024392 นางสาววิลัยวรรณ เกษวงษ

63133024393 นางสาวนัดดากร ต�องเดช

63133024394 นางสาววณิชยา ทองมา

63133024395 นางสาวอินชุอร กระเบา

63133024396 นางสาวบุษบา กุสลา

63133024397 นางสาวอาทิตยา สิงหมณี

63133024398 นายชาญวิทย อนุอัน

63133024399 นางสาวจิตตาวดี วิจารณ

63133024400 นางสาวยุพเรส แสงบัวท�าว

63133024401 นางสาวอรทัย ภูจงกุล

63133024402 นางสาวสุรีรัตน ภาวงค

63133024403 นายชาญยุทธ จันทรศิริ

63133024404 นางสาวรัชนี มุสิกา

63133024405 นางสาวปราถนา ปะทะมะวิภาค

63133024406 นางสาววันวิสา ทองกาสี

63133024407 นางสาวพัชรินทร สําราญเนตร

63133024408 นายภคินัย ภูขมัง

63133024409 นางสาวญาณิศา พ่ึงรอด

63133024410 นายเกรียงไกร บุตตะ

63133024411 นายพิชิตพล หอมทอง

63133024412 นายเกษมสันต อุทัยคราม

63133024413 นาย�วรพงศ บุญเต็ม

63133024414 นายวรพงษ กัลยวงศ

63133024415 นายอธิศักด์ิ นิรพุฒ

63133024416 นางสาววรรณิศา โพธ์ิอ<อน

63133024417 นางสาวจันจุฑา ภูครองนาค

63133024418 นายไชยณรงค ผลมีศักด์ิ
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63133024419 นายณัฏฐนันธ แสนสุวรรณ

63133024420 นางสาวป6ญจรัตน หงษโพธ์ิไชย

63133024421 นางสาวป6ทมา ชาลี

63133024422 นางศิรินทรญา ทักษิณ

63133024423 นายวรยศ เดชครอบ

63133024424 นางสาวปริยะฉัตร พิมพบูลย

63133024425 นายสุวิชา วรรณลา

63133024426 นางสาวดวงกมล จันทรเปล<ง

63133024427 นายสุภาวัฒน อุบลพิทักษ

63133024428 นางสาวขวัญธิวา นามคร

63133024429 นายนรากร วิชัยวงษ

63133024430 นางสาวกมลฉัตร ภูธรศรี

63133024431 นางสาวชญานาถ ภูมิดอนเขต

63133024432 นางสาวศุภาพิชญ สุดสาย

63133024433 นายทูลพิทักษ กาญจนวัฒกุล

63133024434 นางสาวศศิธร ทานอก

63133024435 นายจิรยุทธ สุดสังข

63133024436 นางสาวโสภิดา ความรัมย

63133024437 นางสาวธิดารัตน วงศมา

63133024438 นางสาวรัตนา สุริยา

63133024439 นางสาวสุพัตรา แพงบ�ง

63133024440 นางสาววิชุนันท ขวัญหม่ัน

63133024441 นางสาวกาญจนา ผลาผล

63133024442 นางสาวพัชริญา กิมาวหา

63133024443 นางสาวดวงกมล วงษโพย

63133024444 นายโกศล สิงหามาตร

63133024445 นางสาวอรสา ชาวโพธ์ิ

63133024446 นายสายัณห พลพิมพ

63133024447 นางสาวชลธิชา ศรีทุมมา
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63133024448 นางสาวสุดารัตน ศรีด�วง

63133024449 นายสัณหณัฐ พบบุญ

63133024450 นางสาวบุญยรัตน หุนะกุล

63133024451 นางสาวเบญจมาภรณ ใจสว<าง

63133024452 นางสาวชนานา บุญเต็ม

63133024453 นางสาวสุนิสา ศรีธิสาร

63133024454 นายเหิมหาญ เขียนจูม

63133024455 นางสาวรัตติกาล ละคร

63133024456 นายวิทยา ไผ<ผาด

63133024457 นางสาววิไลลักษณ เสนน้ําเที่ยง

63133024458 นางสาวเกษสุดา บุษบงก

63133024459 นางสาวสุภาภรณ วิชัย

63133024460 นางสาวณิชากร แสนโคตร

63133024461 นางสาวปAยพร พลเย่ียม

63133024462 นางสาวจุฑามาศ อาจโยธา

63133024463 นางสาวสโรชา หงษา

63133024464 นางสาวจารุวรรณ ศิลา

63133024465 นายตันติกร ศรีมนตรี

63133024466 นายรชต เลิศวงหัตถ

63133024467 นางสาวศุภนิดา ตระกูลมา

63133024468 นายกุลดิลก ทิทา

63133024469 นางสาวสุปราณี รักษาภักดี

63133024470 นางสาวกรรณิการ คงโนนกอก

63133024471 นางสาวสุภาวดี ไผ<ผาด

63133024472 นางสาวปวีณา ตาคํา

63133024473 นายกฤษดา นนทราษฎร

63133024474 นายฤทธิเกียรติ แข็งฤทธ์ิ

63133024475 นางสาวสุภาวินี จันทราช

63133024476 นายปรัชญา เหล<าชัย
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63133024477 นายภุชงค โอปาก

63133024478 นายพีรพล เครื่องพาที

63133024479 นางสาวอัญจิรา สาระพันธ

63133024480 นางสาวนภาพร ทองประเสริฐ

63133024481 นางสาวกรวรรณ จันทรวัติ

63133024482 นางสาวฐานิดา ป6ดชา

63133024483 นางสาวเพ็ญรัตน เดชเจริญ

63133024484 นางสาวพรทิพย ศรีสุพรรณ

63133024485 นางสาวปาณิสรา ศาลาฤทธ์ิ

63133024486 นางสาวสุพัตรา ทองธิราช

63133024487 นางสาวศิริประภา แสนชนะ

63133024488 นางสาวอนงค เพชรก�อน

63133024489 นางสาวอรทัย วงษา

63133024490 นางสาวสุวนันท หอมอ<อนกลาง

63133024491 นายพีระพงษ แสนสูง

63133024492 นายวสันต นาคทัศน

63133024493 นางสาวพิรุณพร หอมสิน

63133024494 นางสาวอนุชศรา นาศพัฒน

63133024495 นางสาวธิดารัตน เจริญสุระสถล

63133024496 นายณัฐสิทธ์ิ บุญใหญ<

63133024497 นายสุรพงษ ใจฉวะ

63133024498 นางสาวอรุณรัตน เจริญไวย

63133024499 นางสาวปรียาภัทร คงดี

63133024500 นายนิติกร ยมภา

63133024501 นางสาวชุติกาญจน สุภธีระ

63133024502 นายคุณากร ทองธรรมชาติ

63133024503 นางสาวณัฐธิชา ณะวงวิเศษ

63133024504 นางสุภารัตน ศิริบุญ

63133024505 นางสาวปาริชาติ เวียงอินทร
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63133024506 นางสาวณัฐวดี ชัยมูล

63133024507 นางสาวนิศาชล เนตรการณ

63133024508 นายเจตสิก ธนกูลกิจ

63133024509 นางสาวกชกร พรมเพชร

63133024510 นางสาวพันธิกาล มงคลล้ํา

63133024511 นางสาววริษฐา สุวรรณศิริกุล

63133024512 นางสาวกนกพร ชูวารี

63133024513 นางสาวจุติพร ศรีจําปา

63133024514 นางสาวอัจฉรา ประสงคจินดา

63133024515 นางสาวเปรมฤดี วงศหนองแล�ง

63133024516 นางสาวเรณุกา ประเสระกัง

63133024517 นายธันวา เชาวโคกสูง

63133024518 นายคมกฤช ภาชนะวรรณ

63133024519 นายจิรชัย วัดจันทร

63133024520 นางสาวจรรยาภรณ ทองลุน

63133024521 นางสาวปAยสุดา ปะวันนา

63133024522 นางจันทรเพ็ญ ฤทธ์ิรักษา

63133024523 นางสาวรัตติยา ผลสว<าง

63133024524 นางสาววริศรา วรศิลปM

63133024525 นายเอกมงคล จูมเกต

63133024526 นายสุรเกียรติ ศรีเมือง

63133024527 นางสาวสุวรรณา ดรม่ิงคุณ

63133024528 นายเนติพงษ อุ<มอ<อนศรี

63133024529 นายอภิวัฒน ทูลไธสง

63133024530 นางสาวกุลจิรา เจริญศิริ

63133024531 นางสาวอัมพร กิดเกียน

63133024532 นางสาวกนกกาญจน ปางลิลาศ

63133024533 นางสาวศศิธร ทองก�านเหลือง

63133024534 นางสาวครองขวัญ พาผล
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63133024535 นางสาวศุภาวินี สีแก�วตู�

63133024536 นายปฏิภาณ หาระวงศ

63133024537 นางสาวนฤภร เเข�นา

63133024538 นายสิทธิชัย บุญพูล

63133024539 นางสาวรัชนี ศรีจันทร

63133024540 นายณัฐวรรธน ภูสรัญญริช

63133024541 นางสาวชิเนนทร วสุนทราพันธุ

63133024542 นางสาวเสาวลักษณ ช<วยประคอง

63133024543 นางสาวสุวรรณี ทําเนาว

63133024544 นางสาวอรอุมา กัลยา

63133024545 นางสาวอภิณพร ภูจีระ

63133024546 นายศรายุทธ เปลี่ยนพุ<ม

63133024547 นางสาวธิชาภา ตุทา

63133024548 นางสาวสิริลักษณ เขตสิม

63133024549 นางสาวอัญชลี เพชรแสวง

63133024550 นางสาวปฐมาพร ถามะพันธ

63133024551 นางสาวตติยา ประทุมศรี

63133024552 นายวีระโชติ ผิวขม

63133024553 นางสาวนารีนาถ ภารเขจร

63133024554 นางสาวยลดา ชัยเลิศ

63133024555 นางสาวสุธิดา ศรีชมไชย

63133024556 นางสาวอริษา เนาวราช

63133024557 นางสาวปทุมรัตน โยทะพงษ

63133024558 นางสาวอมรรัตน งอสอน

63133024559 นายทศพร ศรีคําภา

63133024560 นางสาวมณีรัตน หม่ืนเรือคํา

63133024561 นายอดิศร เหล<าลิ้นฟHา

63133024562 นางสาวอาภาสิริ สําราญเนตร

63133024563 นางสาวปAยภรณ ยอดสง<า
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63133024564 นางสาวสมจิต มาละหาน

63133024565 นางสาวปริดา ศิริเมือง

63133024566 นายภูริช อุ<นใจ

63133024567 นางสาวสุรีรัตน เทศบุตร

63133024568 นางสาววลัยพรรณ ลาภสมสิทธ์ิ

63133024569 นางสาวดวงฤดี ภูกาบิน

63133024570 นางภาวิณี กิริมิตร

63133024571 นางสาวบานชื่น ยุระไพร

63133024572 นายปKานนัต เข�าใจการ

63133024573 นายจิรายุส อุคําพันธ

63133024574 นายอภิวัฒน วัฒนะสุระ

63133024575 นางสาวสุวิมล อันทะนัน

63133024576 นางสาวสุภาพร ปราณีสอน

63133024577 นายธนพล ปองไป

63133024578 นางสาวอําไพศรี ไหวพริบ

63133024579 นายเจษฎา ป6สสาวัฒนะ

63133024580 นางสาวกานดาวศรี แพนจําปา

63133024581 นางสาวกัลยา ทับลคร

63133024582 นางสาวฤทัยรัตน มะณี

63133024583 นางสาวสุพัตรา ธุระกิจ

63133024584 นางสาวสุจิตรา พันธุโพธ์ิ

63133024585 นางสาวจินตหรา ดวงศรี

63133024586 นางสาวภัทราภรณ ไปมา

63133024587 นางสาวปริศนา สุดชาดี

63133024588 นายชาญณรงค สืบวงษ

63133024589 นางสาววรางคณา บัวศรี

63133024590 นายวิษณุ พันธชูจิตร

63133024591 นายศุภกฤต คําป6น

63133024592 นายจิรพงษ แสนศาลา
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63133024593 นางสาวธนัชพร มีไทย

63133024594 นางสาวนันทนา ภักดีป6ญญา

63133024595 นางสาวศิราณี หอทอง

63133024596 นายธีรภัทร เย็นควร

63133024597 นางสาวสิทธิณีพร ผ<านสําแดง

63133024598 นางสาวศิริลักษณ สืบสุนทร

63133024599 นางสาววรัทยา สุทธิประภา

63133024600 นายวิษณุ พันซ�าย

63133024601 นางสาวรัชภรณ วิเศษโวหาร

63133024602 นายภาณุวัฒน สิทธิเลาะ

63133024603 นางสาวสายธาร ปะปาลี

63133024604 นายทัดพงศ ตรงศูนย

63133024605 นายเศรษฐวุฒิ ป6ญญาธิ

63133024606 นางสาวละมุล ดงตะใน

63133024607 จ<าสิบเอกเกียรติศักด์ิ ลาปะ

63133024608 นางสาวแพรพลอย พงษสุวรรณ

63133024609 นางสาวอุบล มูลสมบัติ

63133024610 นางสาวกาญจนา ลุนนากัน

63133024611 นางสาวศินากานต สมบูรณ

63133024612 นางสาวพรประภา สารศักด์ิ

63133024613 นางสาวกีรติยา ชารินทร

63133024614 นายป6ญญาชัย แสงโสภา

63133024615 นางสาวศิรินภา โคตรธาดา

63133024616 นายคุณาธิป อินทรพรม

63133024617 นางสาวปาลิตา อุทธบูรณ

63133024618 นางสาวพัชรพร มูลม่ัง

63133024619 นางสาวปริญดา มูลมาต

63133024620 นางสาวจิราภรณ เจียมพรม

63133024621 นางสาวศิริลักษ จันทพรม
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63133024622 นางสาวปวีณา ปAยัง

63133024623 นางสาวกัลยา แซ<วะ

63133024624 นางสาวปรียานันท ธรรมบุตร

63133024625 นายสุพิศ ฤทธ์ิสว<าง

63133024626 นางสาวศิริรัตน ปHานภูมิ

63133024627 นางสาวประภัสสร ทนอุบล

63133024628 นางสาวชลิดา เอี่ยมปาน

63133024629 นางสาวราชาวดี ซ�วนขาว

63133024630 นายเกียรติศักด์ิ หิงไธสง

63133024631 นางสาวยุภาพร ชาติมลตรี

63133024632 นางสาวนวพร จําปาแดง

63133024633 นางสาวอังคณา คิดเข<ม

63133024634 นางสาวศรัญญา ปะนะภูเต

63133024635 นางสาวอังคณา จันสามารถ

63133024636 นางสาวอาภาสิริ ปานเรือนแสน

63133024637 นางสาวเพ็ญพิชา ม่ันสกุล

63133024638 นางสาวเบญจรัตน จันทรศรี

63133024639 นายเอกพงษ เทพภูเวียง

63133024640 นางสาวรพีพรรณ มาน�อย

63133024641 นางสาวศิริลักษณ นํามะยา

63133024642 นางสาวหัตถยา แดนคําสาร

63133024643 นางสาวสุภัทรา หนุนทันเจริญ

63133024644 นางสาวสุชานาถ เยาวพันธ

63133024645 นางสาวปAยธิดา บุญวิเศษ

63133024646 นางสาวสุดารัตน แสนเสนา

63133024647 นางสาววันเพ็ญ อาทวิมล

63133024648 นางสาวจินตนา ตางจงราช

63133024649 นายศราวุธ แก�วมหาสุริยวงศ

63133024650 นางสาวปAยวดี คํามีอินทรอาษา
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63133024651 นางสาวบุษกร แสนหว�า

63133024652 นายศุภวิชญ พูลเจริญ

63133024653 นางสาวอัจฉรา รัฐวร

63133024654 นางสาววรรณนภา หอมเอื้อม

63133024655 นางสาวสุภาภรณ ไชยหอม

63133024656 นางสาวกันยกร ปาโสรักษ

63133024657 นางสาวภัณฑิราพร พรแสน

63133024658 นางสาววันวิสาข แดงนา

63133024659 นางสาวศิริวรรณ เผยศิริ

63133024660 นางสาวณัฐมล ทนทาน

63133024661 นางสาวกติกา วิภวัฒนวงศกร

63133024662 นางสาวธิดารัตน สีจัน

63133024663 นายจักรกฤษณ สอนเสน

63133024664 นายพงศกร พาจันทรดี

63133024665 นางสาวอรุณศรี พลประสิทธ์ิ

63133024666 นางสาวนันทิพร พิรุฬ

63133024667 นางทิพวรรณ บุตดา

63133024668 นางสาวพิมพพิไล ทรัพยสุวรรณ

63133024669 นางสาวภาวินี แก�วพิลา

63133024670 นางสาวจันทรจิรา หนูบ�านเกาะ

63133024671 นางสาวกัลยาณี อบปAYน

63133024672 นางสาวปฏิญญา สีลาโคตร

63133024673 นางสาวกรกนก แสงฤทธ์ิ

63133024674 นายพชร สุภศักดิพัฒน

63133024675 นางสาววารุณี เจ็กรัก

63133024676 นางสาวอาริยา ไชยศรี

63133024677 นางสาววลัยพรรณ มณีผล

63133024678 นางสาวอัจจิมา ถ่ินหนองแวง

63133024679 นางสาวเกศินี วิเชียรชัย

หน�า 851 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133024680 นางสาวชไมพร ศิลายศ

63133024681 นายดนุพล โพธ์ิแก�ว

63133024682 นางสาวสุนิสา สงครามยศ

63133024683 นางสาวนรินทร ชัยพิมล

63133024684 นายญาณกร แก�วสารภูมิ

63133024685 นายวัยวุฒิ พูลสวาท

63133024686 นางสาวกัญญาวีร คันทะพรม

63133024687 นายณัฐกานต แสนเสนา

63133024688 นายกรณธนพชศ ตุลานนท

63133024689 นางสาววศุชิดา วรเชษฐ

63133024690 นายทศพล หม่ืนเร็ว

63133024691 นายนิรัติศัย เยาวนารถ

63133024692 ว<าที่ร.ต.กิตติศักด์ิ ป6ญญาสาร

63133024693 นางสาวพรพรรณ ภูสีเงิน

63133024694 นายนฤเบศน ระดาเขต

63133024695 นางสาวจิรัชญา ยะสะสี

63133024696 นายถาวร ทองโท

63133024697 นางสาวสุภาวิณี ไชยกิจ

63133024698 นางสาวสุพรรณษา ศรีพันดอน

63133024699 นายวันชัย อุ<นแพงศรี

63133024700 นางสาวสุภาวรรณ สร�อยสกุลวงศ

63133024701 นางสาวปนิดา แหล<งสนาม

63133024702 นางสาวพิชญณัฏฐ เสง่ียมกลาง

63133024703 นางสาวศศิธร ศรีเคน

63133024704 นายวัชรชัย จันทะรือแสน

63133024705 นางสาวณภทรณรร ใจแก�ว

63133024706 นายอภิสิทธ์ิ ปราบพยัคฆ

63133024707 นางสาวธัญญวรัตน ตะภา

63133024708 นางสาวชนิสรา อุทารจิตต
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63133024709 นางสาวกมลพร แก�วทอง

63133024710 นายนิพัธ ต้ังใจตรง

63133024711 นางสาวจิราภรณ ศรีกุลศศิธร

63133024712 นางสาวอรเกษม จันทรสมุด

63133024713 นางสาวชินสุดา รุ<งเรือง

63133024714 นางสาววิมล ผ<านจังหาร

63133024715 นางสาวนิชนิภา พันลูกท�าว

63133024716 นางสาวพิชาภรณ บุญชารี

63133024717 นางสาวภคมน สินธุมา

63133024718 นางสาวธนพร เติมวิถี

63133024719 นางจิราภรณ คําหงษา

63133024720 นายกฤษดา เวียงธรรม

63133024721 นางสาวกาญจนาพร โหรี

63133024722 นางสาววราภรณ บุตรดา

63133024723 นางสาวขนิษฐา นาบํารุง

63133024724 นางสาวรพีพร กีรติศิวกุล

63133024725 นางสาววิจิตรา ศรีวงศา

63133024726 นางสาวพรรษมน อิทธิพงษ

63133024727 นายเด<นชัย คําวิโส

63133024728 นางสาวทัตติยา ตาพล

63133024729 นางสาวณัฐสุดา บรรเทากุล

63133024730 นางสาวอรสิรOิ พันธุวิชัย

63133024731 นางสาวดวงฤทัย เสียงป6ด

63133024732 นางสาวสุวพิชญ เชื้อศรีนนตรี

63133024733 นางสาวสุรัชมาศ คําภีระมี

63133024734 นายศุภเกียรติ แจ�งพวงสี

63133024735 นางสาวศศิธร บุญสมภักด์ิ

63133024736 นางสาวกรรณิการ ภูจอมจิตร

63133024737 นางสาวธนพร ผาเหลา
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63133024738 นางสาววีรยา เหมโส

63133024739 นางสาวศรินธร สอนกลาง

63133024740 นายศุภกร ต้ังศิริไพบูลย

63133024741 นางสาวกาญจนาสิริ รักษาพล

63133024742 นางสาวสุชาลินี ทิพแสง

63133024743 นายณฐาปกรณ สุนทรา

63133024744 นางสาวอารียา เบ�าลี

63133024745 นางสาวพัชรี สอนสุภาพ

63133024746 นางสาวเกศราภรณ จิกจักร

63133024747 นางสาวบุศราภรณ ลุนพันธ

63133024748 นางสาวทิพยสุดา เเก�วสียา

63133024749 นางสาวธนาภรณ ซ่ือตรง

63133024750 นายจักรกริช อ<อนสา

63133024751 นางสาวอมร นิตุธร

63133024752 นางสาวสุธิดา กุดฤาษี

63133024753 นางสาวอนุสรา แสนขาว

63133024754 นางสาวปAยะรัตน ตรีธันวา

63133024755 นางสาวศยามินทร จันทะคัด

63133024756 นายธีรวัฒน คล<องแคล<ว

63133024757 นางสาวยศวดี ผาพงษา

63133024758 นายณัฐวุฒิ ฉมารัตน

63133024759 นายอารมย บํารุงรส

63133024760 นายอิทธิพล แก�วม่ัน

63133024761 นางสาวกานตรวี นิ่งกลาง

63133024762 นางสาวภัทรนันท วรรณศรี

63133024763 นายนฤพิพัฒน อามาตยสมบัติ

63133024764 นายธีระเดช ภาดี

63133024765 นายภูดิศ โมฆะศิริ

63133024766 นางสาววิชชุดา เติมวุฒิ
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63133024767 นางสาวฉัตรชนก นานอก

63133024768 นายภูวนันท สายกลาง

63133024769 นางสาวกรรณิการ ดีสองข้ัน

63133024770 นางสาวศิริประภาพร หอไชย

63133024771 นางสาวณัฐนิชา คํามูลแก�ว

63133024772 นางสาวกุสุมา มอญขาม

63133024773 นางสาวศุรดา จําปาหล�า

63133024774 นางสาวอรนันท ศรีนวล

63133024775 นางสาวรัตนพร แสงตันชัย

63133024776 นางสาวศศิพร อ<อนดี

63133024777 นางสาวศิริพร ฤทธ์ิศรไกร

63133024778 นางสาวสลักจิตร สมเพ็ชร

63133024779 นางสาวณัฐธิดาภรณ เหง�ามูล

63133024780 นางสาวศศิธร บัวระบัน

63133024781 นางสาวนาตยา นามหานวล

63133024782 นางทิพยรัตน นวลภักด์ิ

63133024783 นางสาวปาริชาติ บรรเทา

63133024784 นางสาวนัฐพร พลเย่ียม

63133024785 นางสาวพิชญธิดา นามมูลน�อย

63133024786 นางสาวนิตยา บุญธรรม

63133024787 นายนนทพัทธ ใจสุข

63133024788 นายณัฐพล สุโพธ์ิ

63133024789 นายบุญญฤทธ์ิ เสาร<อน

63133024790 นางสาวรัชนีภรณ พนมเริงศักด์ิ

63133024791 นางสาวนิญาณี หม่ืนหาวงค

63133024792 นายพลภัทร ดวงศรี

63133024793 นางสาวรัตนา ฤทธิมนตรี

63133024794 นางสาวมนัญญา รุ<งโรจน

63133024795 นางสาววิลาสินี แสงนิกุล
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63133024796 นางสาวสุจิตรา ภาภรมย

63133024797 นายศิริพล บุญมาธรรม

63133024798 นางสาวนิรชา ใสบาล

63133024799 นายศาสตราพันธ อันไฮ

63133024800 นางสาวลลิตา พันธะ

63133024801 นายณฐกร กุศลวงษ

63133024802 นายกฤษฎา มุลเสนา

63133024803 นางสาวสายสุรีย วิทยา

63133024804 นางสาวเชอรี่ ไชยอาจ

63133024805 นางสาวอรจิรา โควินทะสุด

63133024806 นางสาวอินทิราพร ชัยชุมพล

63133024807 นางสาวปภัสรา บุญมี

63133024808 สิบเอกนพรัตน บุราณ

63133024809 นางสาวอุทัยวรรณ พรมลี

63133024810 นางสาวสุวคนธ อุทัยคํา

63133024811 นางสาวปาริฉัตร แหลมคม

63133024812 นางสาวสุวภัทร ป6ญญาวงศ

63133024813 นางสาวจิราวรรณ โพธ์ิหล�า

63133024814 นางสาวอารีรัตน นราพงษ

63133024815 นายณัฐพล ไตรศรีสุข

63133024816 นางสาววิลาสิณี นาจารย

63133024817 นายธีรภัทร วินทะไชย

63133024818 นายเงินตรา ป6จฉิมา

63133024819 นางสาวอภิญญา ล้ําเหลือ

63133024820 นายวทัญXู วรรณสุทธ์ิ

63133024821 นางสาวศันศนีย ส<วนบุญ

63133024822 นางสาวนิสิตา พาหา

63133024823 นางสาวอรอุมา ขวาซุย

63133024824 นางสาวกนกวรรณ เค�าแคน
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63133024825 นายอดิศักด์ิ บุญวุฒิ

63133024826 นางสาวพิมพิไลย หล<าบุญทัน

63133024827 สิบตํารวจตรีพงศธร เศิกศิริ

63133024828 นายวุฒิชัย จําปาสี

63133024829 นางสาววรินดา เสนารัตน

63133024830 นางสาววณิชชา วังคีรี

63133024831 นางสาวชนากานต จึงบรรเจิดศักด์ิ

63133024832 นางสาวมินตรา แสงสุดตา

63133024833 นายณัฐพงษ มณีวรรณ

63133024834 นางสาวป6ณณภัสร พูลสวัสด์ิ

63133024835 นางสาวพัชราภา อุปเนตร

63133024836 นางสาวศรัณยพร หาดภิชัย

63133024837 นายทูนธน พานศรี

63133024838 นายเกรียงไกร ฦาชา

63133024839 นางสาวทิติพร ศรีนนตเฮียง

63133024840 นางสาวจันทิมาภรณ ไชยเสนา

63133024841 นางสาววัลวิภา พันธุโศกนาภรณ

63133024842 นางสาวกนกวรรณ แดนสุข

63133024843 นางสาวอมรรัตน อินทมาตย

63133024844 นางสาวสุภิญญา นาสมพงษ

63133024845 นายรักษิต ใจเที่ยง

63133024846 นางสาวอภิญญา รูปสวย

63133024847 นางสาวศิริวรรณ รักษาภักดี

63133024848 นางสาวสโรชา อ<อนสุระทุม

63133024849 นางสาวบุญธนา โพธ์ิสิงห

63133024850 นางสาวศิริลักษ กุตัน

63133024851 นางสาวสุดารัตน โชคชัย

63133024852 นายภาณุพงศ เพียโคตร

63133024853 นางสาวธารทิพย ประทุมแสง
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63133024854 นางสาวศิริรัตน พากเพียร

63133024855 นางสาวชณิญญา สินชัย

63133024856 นางสาวอารยา ชัยป6ญหา

63133024857 นางสาวสิรินาถ ยานะเคหัง

63133024858 นางสาวพลอยไพลิน เอนกแสน

63133024859 นางสาวปนัดดา บํารุงสําราญ

63133024860 นายสิทธิวัฒน มะสันเทียะ

63133024861 นายชวรัตน สุดสะอาด

63133024862 นายพีรพล ป6ทราช

63133024863 นางสาวเบญจรัตน วงศิลา

63133024864 นางสาวรัตติกาล แข็งแรง

63133024865 นางสาวศิรินทิพย รัตนะ

63133024866 นายพงศสวัสด์ิ มีเสม

63133024867 นางสาวนิตยาภรณ สุไกรธิ

63133024868 นางสาวชิดหทัย เหล<าทองสาร

63133024869 นายภูวดล ยศวงษ

63133024870 นางสาวชนมน ดีดวงพันธ

63133024871 นางสาวอรวรรยา ศรีโยธี

63133024872 นางสาวลลิตา คําภูเวียง

63133024873 นายพิทยา สีละ

63133024874 นายณฐภัทร ทาบุราณ

63133024875 นายพงษพยัคฆ ซังฮั่วเอี่ยมมี

63133024876 นางสาวอภิชญา แสงมะณี

63133024877 นางสาวนาฎพร ไชยอุโคตร

63133024878 นางสาวพรรณนิภา พิลาภ

63133024879 นางสาวกฤตยา จันโทศรี

63133024880 นางสาวฐิตาพร อรชร

63133024881 นางสาวจิรารัตน ศรีสุพรรณนเรศ

63133024882 นายวีระยุทธ พลเสนา
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63133024883 นางสาวศุภักษร ไชยศรี

63133024884 นายปุรเชษฐ ไทยบํารุง

63133024885 นางสาวณัฐวรณ โสกศรี

63133024886 นางสาวณัฐรัฐ มูลมาตย

63133024887 นางสาวเมธินี ประจิระสา

63133024888 นางสาวณัฐจยา พรหมแสนวิเศษ

63133024889 นางสาวปะการัง ภูจอมจิตร

63133024890 นางสาววิภาดา สุริยะ

63133024891 นางสาวกัญญาภัค ยุบลมล

63133024892 นายทัศนพล ชละธาร

63133024893 นางสาววรางคศิริ ศิริเย็น

63133024894 นางสาวแก�วฤทัย สุกสุด

63133024895 นางสาวอรัญญา วามะลุน

63133024896 นางสาวพัชดาพร ภูผิวแก�ว

63133024897 นางสาวกาญจนา บุญศรีภูมิ

63133024898 นายณัฐพงษ วงศศรีชา

63133024899 นางสาวศิริโฉม มะอาจเลิศ

63133024900 นางสาวกรรณิกา ตาก่ิมนอก

63133024901 นางสาวธนารัตน กันหาธรรม

63133024902 นางสาวธิดารัตน สว<างเนตร

63133024903 นางสาวสิรินาถ อยู<สถาพร

63133024904 นางสาวจิตลดา ทับทิมเพชรางกูล

63133024905 นางสาววิลาวรรณ ชูกลาง

63133024906 นางสาวสุพัตรา ขําเลิศ

63133024907 นายเจตรินทร ศรีอาราม

63133024908 นางสาวธัญวรรณ ทองสอดแสง

63133024909 นางสาวจุฑามาศ ติสองเมือง

63133024910 นางสาวสุนิสา โทนุย

63133024911 นางสาวทิพาธรณ นัสดา
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63133024912 นางสาวชลิตา กิริยา

63133024913 นางสาวอัญชลี อะเวลา

63133024914 นางสาวนิชกานต ทักษนนท

63133024915 นางสาวณัฐญา แสงอร<าม

63133024916 นางสาวกุลวดี ศรีล้ําเลิศ

63133024917 นางสาวสิริพร โสภาศรี

63133024918 นางสาวธารินี จงอาจ

63133024919 นางสาวสุมนา นาสมยนต

63133024920 นางสาวประภัสราพร คําภักดี

63133024921 นางสาวป6ทมา วงคศรี

63133024922 นางสาววรรณิตา ทศไชย

63133024923 นายจักรกฤษณ งาคม

63133024924 นางเรณุมาศ ปวงประชัง

63133024925 นางสาวจิรภิญญา ชัยสาสตร

63133024926 นางสาวพรพนิต เรืองสิทธ์ิ

63133024927 นางสาวพัชรนิธิญาภรณ นาชัยสิทธ์ิ

63133024928 นางสาวปรารถนา แก�วจันดา

63133024929 นางสาวปภัสรา โสมาบุตร

63133024930 นางสาวนัยนา วงษสีหา

63133024931 นายชยุตม เกษสุวรรณ

63133024932 นายปรัชญา โพธ์ิชา

63133024933 นางสาวดารัส ตันฑนะเทวินทร

63133024934 นางสาวดวงดาว สีลาดเลา

63133024935 นางสาวปภาวรินท ตริสกุล

63133024936 นางสาววรัชญา ชนะภักดี

63133024937 นายชินกฤต พรหมโชติ

63133024938 นางสาวณัชชาภรณ พาลีรัก

63133024939 นางสาววิริญศรา ไกยวงษ

63133024940 นายจักรพงษ ภักมี
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63133024941 นางสาวภัทธริยา อรทัย

63133024942 นางสาวอรอุมา อินทรักษ

63133024943 นางสาวพนิดา จตุสอ

63133024944 นายเดชาธร จียะพันธ

63133024945 นายเมธิชัย สาริศรี

63133024946 นางสาวมัณฑนา จ<าเมืองฮาม

63133024947 นางสาวธนิดา ชัยพิเดช

63133024948 นายนันทวัฒน สวัสด์ิผล

63133024949 นายพันธกรณ หาวิเทพ

63133024950 นางสาววารุณี อุดมทรัพย

63133024951 นางสาวอารยา ทองหอม

63133024952 นางสาวภัควลัญชญ โยธะไชยสาร

63133024953 นางสาวพรนภา บานแบ<ง

63133024954 นางสาวชัชรีย ละครชัย

63133024955 นางสาวนัฐมล กระฉอดนอก

63133024956 นางสาวลักษณีย นาพรม

63133024957 นางสาวสุนทรีย ศรีวงศชัย

63133024958 นางสาวอนุศรา สุโพธ์ิ

63133024959 นางสาวสุธิตา พนมหอม

63133024960 นายพิพัฒน แซ<เอีย

63133024961 นายปฐมทรรศน น�อยลา

63133024962 นายณัฐพนธ บุตรดาชัย

63133024963 นางสาวชัญญา งามศิริอุดม

63133024964 นางสาวสุกัญญา หารไชยนะ

63133024965 นางสาวศิริญญา พลชามาตร

63133024966 นางสาวรัชชุดา มะณีเนตร

63133024967 ด.ญ.พัชริดา พรมดวง

63133024968 นางสาวณัฐชนน สืบสิงห

63133024969 นายณัฐกมล กองคํา
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63133024970 นางสาวอรอนงค ยนตดัน

63133024971 นางสาวนารียา บึงอําพัน

63133024972 นางสาวธนภรณ จกัลยา

63133024973 นางสาวนฤวรรณ ใสย่ิง

63133024974 นายทํานุรัฐ ทองเชื้อ

63133024975 นายรัฐ กร เทียบ พระ 

63133024976 นางสาวกีรต์ินุช กีรติศิวกุล

63133024977 นายศรัณย นิคง

63133024978 นายธีรดล ชํานาญ

63133024979 นางสาวชุตินธร ทองโยง

63133024980 นางสาวณุตรา พง ษไทย 

63133024981 นางภิชานิกา เทือกเพีย

63133024982 นายจิรันตน จันทนิตย

63133024983 นางสาวนภาพร สําราญจักร

63133024984 นางสาวภัทราพร ณรงคทัพซ�าย

63133024985 นางสาวปรียาภรณ สุขกวี

63133024986 นายวายุ ศรจันทร

63133024987 นางสาวนภัสสร โพธ์ิมา

63133024988 นางแก�วตา จิตจันทร

63133024989 นางสาวปฐมาพร ศรีอุดม

63133024990 นายดนัย คันทะจันทร

63133024991 ส.อ.พรหมรินทร เดชบุรัมย

63133024992 นายยศพล พงษแก�ว

63133024993 นายศักด์ิชัย คุณไชยวงษ

63133024994 นางสาวอุทัยวรรณ ม<อยจังหาร

63133024995 นางสาวกาญจนา ป6กการะโต

63133024996 นางสาวอําพร ชึรัมย

63133024997 นายวิษณุพงศ เหล<าสาน

63133024998 นางสาวเทพรัตน ทับธมาตร
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63133024999 นางสาวชฎาพร สิงหสองคร

63133025000 นางสาวจันทรมลฑล ไชยเทศ

63133025001 นางสาวนัธฐา ไชยพงษ

63133025002 นางสาวพรพิมล ศรีสุข

63133025003 นางสาวดวงใจ สิงหโคตร

63133025004 นายธนพล เทพสุยะ

63133025005 นางสาวจุฑามาศ พลคุมพล

63133025006 นายกัลปM กัลปดี

63133025007 นางสาวนิศาชล พินิจงาม

63133025008 นางสาวฐิตินันทกุนต หอมทอง

63133025009 นางสาวภิชญาพร โถนารัตน

63133025010 นายอิทธิศักด์ิ ดีธัมมา

63133025011 นางสาวกิติพร ดลเรขา

63133025012 นายเกรียงศักด์ิ บุญยืน

63133025013 นางสาวป6ณณิกา เอกพันธุ

63133025014 นางสาวอรอุมา ภูงามผา

63133025015 นางสาวอรญา สุโท

63133025016 นางสาวผกามาศ สมอินอ�อย

63133025017 นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ

63133025018 นางสาวขนิษฐกา คําพลงาม

63133025019 นางสาวศิOรินันต แฝงสวรรค

63133025020 นายจิระสิทธ์ิ ยุทธศรี

63133025021 นางสาววราลักษณ สาระภักด์ิ

63133025022 นายอนุสรณ พรมวงคษา

63133025023 นางสาวชื่นกมล เทินไพร

63133025024 นางสาวอริสรา แก�วหย<อง

63133025025 นางสาวชลณี สิมลา

63133025026 นางสาววันวิสาข ทองดี

63133025027 นางสาวเกวลิน จันอ<อน
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63133025028 นางสาวอภิรญา ศรีมุข

63133025029 นายปณชัย สงมา

63133025030 นางสาวรุจิรา แสงทวี

63133025031 นางสาววินัสดา สร�อยคํา

63133025032 นางสาวจิราภรณ มันชะเด

63133025033 นางสาวสุจิตรา ทนคํา

63133025034 นางสาวขวัญสุดา ขวัญพรม

63133025035 นางสาวจินตนา การะเกดสาคร

63133025036 นางสาวพรรณวดี ดีสงคราม

63133025037 นางสาวเกศกนก ทัพขวา

63133025038 นางสาวอารียา ศรีคําภา

63133025039 นางสาวคัมภีรพรรณ สิงหพานิช

63133025040 นางสาวรัชมาพร พรหมรัตน

63133025041 นางสาววิภาพร สุขโข

63133025042 นายไพรัช นูมหันต

63133025043 นายอานันต สีทัน

63133025044 นายสรศักด์ิ เกษาเลิศ

63133025045 นางสาวมัณฑนา ยามบุญ

63133025046 นายคณิติน สันติดํารงพันธุ

63133025047 นางสาวรุ�งทอสี มชะศรี

63133025048 นายนนชัย ลําภู

63133025049 นายธวชิน ภูแสนศรี

63133025050 นางสาวเขมนันท อาจจุลลา

63133025051 นายทศวรรษ คําพิลัง

63133025052 นางสาวศุภรัตน เชื้อวังคํา

63133025053 นายชัญยเทพ จันทรเอียด

63133025054 นางสาวพรชิตา เรืองแจ�ง

63133025055 นางสาวสุพัตรา แสงพรมชารี

63133025056 นางสาวกฤษติพร แก�วสุพรรณ
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63133025057 นางสาวนันทิยา คู<กระสังข

63133025058 นางสาวสุฮาดา องศารา

63133025059 นางสาวธัญญา เทียบแสง

63133025060 นางสาวณัชชา เสนารินทร

63133025061 นายนราธิป บรรดาศักด์ิ

63133025062 นายอัษฎา วงคําจันทร

63133025063 นางสาวรัตนวรา กันตรง

63133025064 นางสาวกตัญXุตา มณีพงศ

63133025065 นางสาวมานิตา ลาจันทึก

63133025066 นายธนารักษ พลเรือง

63133025067 นายอรรณพ เพ่ิมสิน

63133025068 นางสาวดวงสุรีย บ<อตาโล<

63133025069 นายธนพล สนทอง

63133025070 นางสาวธวัลรัตน ยุพิน

63133025071 นายธนาอนันต จันทรเทาว

63133025072 นางสาวอารียา นาสมปอง

63133025073 นางสาวสราลี ปะวันเนา

63133025074 นายธงชัย เนาวแสง

63133025075 นางสาววรรณธณาพร ชัยโคตร

63133025076 นางสาวพนิดา ทองด<านเหนือ

63133025077 นางสาวรัชนีกร สอนลี

63133025078 นางสาวปวริศา ตินานพ

63133025079 นางสาวนาตยา อาษาขันธ

63133025080 นางสาวชลธิชา สุวรรณ

63133025081 นางสาวรัตนาพร วาระคาม

63133025082 นายอนันต อามาตสมบัติ

63133025083 นางสาวพัชรินทร พุฒนิล

63133025084 นางสาวศิริลักษณ อินอุ<นโชติ

63133025085 นางสาวนุชนารถ วรรณทอง
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63133025086 นางสาวพิชญาภรณ อาษานอก

63133025087 นางสาวสุภารัตน ภูผาเงิน

63133025088 นายสุรพล ยอดศิริ

63133025089 นางสาวสรัญญา ใจคง

63133025090 นางสาวอาภาพร ภูครองหิน

63133025091 นางสาวยุภา ทะราด

63133025092 นางสาวนภาวรรณ ชาติชํานาญ

63133025093 นางสาวพรรณทิภา หาคําจารย

63133025094 นางสาวกาญจนา คําจันลา

63133025095 นางสาวรัตนา บุระคํา

63133025096 นายชิณวัฒน โพธ์ิศรี

63133025097 นายมนตรี สารผล

63133025098 นางสาวอภิญญา ศรีทอง

63133025099 นายเนติกร เมืองเหนือ

63133025100 นายภคพล สําราญ

63133025101 นางสาวอรวรรณ เลากลาง

63133025102 นางสาวจารุวรรณ ยศถา

63133025103 นางสาวธีรยา ปลื้มใจ

63133025104 นางสาวพนารัตน รัตนะ

63133025105 นางสาวชไมพร ปะกินะโม

63133025106 นายธีวพงษ อินทรเพ็ชร

63133025107 นางศิรินภา แสนแก�ว

63133025108 นางสาวนิตยา ประเสริฐ

63133025109 นางสาวลลิดา โกศลเกียรติสกุล

63133025110 นางสาวเพ็ญพักตร ศิริชัย

63133025111 นางสาวอารียา โกศลวิทยานันต

63133025112 นางสาวกรองกาญจน เขียวศรี

63133025113 นางสาวสุภาวิณี อัฐป6น

63133025114 นางสาวจันทรจิรา กล�าพระจันทร
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63133025115 นางสาวสุภาพร หวังรวนกลาง

63133025116 นางสาวสุมนตธมาศ สังฆะมณี

63133025117 นางสาวรุ<งอรุณ ฤทธ์ิกันโต

63133025118 นางสาวสุรียพร ราตรีสุข

63133025119 นางสาวดรุณี จอมทอง

63133025120 นางสาวณัฏฐธยาน ภูมิพันธ

63133025121 นางสาวมัลลิกา ภิรมณจิตต

63133025122 นางสาวษมาวีร จิรโชติอุปพงษ

63133025123 นายจิรวัฒน วรรณสิงห

63133025124 นางสาววราภรณ คําภูเงิน

63133025125 นางสาวจุฑามาศ อ<านเขียน

63133025126 นางสาวมัทวัน รื่นพิทักษ

63133025127 นายเจตนัฐ จันทร โสภา 

63133025128 นางสาวสายฝน โทนหงสสา

63133025129 นางสาวพรนภา ภูผิวฟHา

63133025130 นายรชานนท แก�วตา 

63133025131 นางสาวณภัค สัตนวน

63133025132 นางสาวเปรมฤทัย ชิตนอก

63133025133 นางสาวพรนภา ฤทธ์ิณรงค

63133025134 นายชญาศักด์ิ ศรีกุศล

63133025135 นางสาวหทัยชนก ปรีทรัพย

63133025136 นางสาวอินทุกานต ศรียงค

63133025137 นางสาวศิลปM ศุภา แก<น จําปา 

63133025138 นางสาวพรรณภา สิงหา

63133025139 นายชัชวาลย สาสอน

63133025140 นางสาวสุพรรณี ป6ญญามี

63133025141 นายภรัณยู ช<างยา

63133025142 นายวัจนกร กานิล

63133025143 นางสาวสุมนทกานต บุญบุตร
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63133025144 นางสาวธวิกาญจน บุดสี

63133025145 นางสาวอรวรรณ สิทธิอมร

63133025146 นางสาววรรณนิภา แก�วอาษา

63133025147 นางสาวดวงตะวัน เจริญชนม

63133025148 นางสาวเฟ\Yองนภา จะตุเทน

63133025149 นางสาวอัญชลี เพชรษา

63133025150 นายศิลปM รัตนพร

63133025151 นางสาวสุวรรณี เข็มเพชร

63133025152 นางสาวจิราพร เกตุเขียว

63133025153 นายวุฒิไกร หอมเฮ�า

63133025154 นางสาวจุฑารัตน บุญคง

63133025155 นางสาวปริยฉัตร มูลเอก

63133025156 นางสาวสาลินี มงคูณ

63133025157 นายวินัย ใฮงาม

63133025158 นางสาววิสุดา วรชัย

63133025159 นางสาวจิราวดี สีสอง

63133025160 นายศิวกร ธิมา

63133025161 นายคเนศร นินเขียว

63133025162 นายณัฐพงษ ศรีพันธ

63133025163 นายสุทิวัส อุทุมพร

63133025164 นายเอกราช สีหราช

63133025165 นางสาวพิมพใจ ผุยพงษ

63133025166 นายธนกฤต สุทธิประภา

63133025167 นายวรรธนัย ไชยวิเชียร

63133025168 นางสาวรัตนภรณ หลอดแพง

63133025169 นายพงศกร อินทรเอี่ยม

63133025170 นางสาวศุภษา ตองติดรัมย

63133025171 นายจิรายุทธ ปานเนาว

63133025172 นางสาวระพีพร ภักดีหาญ
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63133025173 นายอนวัชร เรืองสวัสด์ิ

63133025174 นางสาวเฉลิมวรรณ คันธภูมิ

63133025175 นางสาววิชุดา มะโนรัตน

63133025176 นางสาวกิตตินันท คชรัตน

63133025177 นางสาวศุภกานต พลจันทึก

63133025178 นางสาวพัสวี เพ็ชศักหาร

63133025179 นางสาวพิมพอัมพร ต้ังตระกูล

63133025180 นายโกวิท โสโท

63133025181 ว<าที ร.ต.หญิงปรียาภรณ บุญมานันท

63133025182 นางสาวกรรณิการ เดชหามาตย

63133025183 นางสาวกิตติยา พรหมโลก

63133025184 นางสาวจารุพรรณ จันทะเรือง

63133025185 นางสาวจุฑามาศ รถหามแห

63133025186 นายภูธเนธ ตาปราบ

63133025187 นายพอเจตน ธนะสถิตย

63133025188 นางสาวพรรณราย พ<วงคุ�ม

63133025189 นายชินกฤต ตะภา

63133025190 นายนฤเบศ ประจักษจิตร

63133025191 นางสาวสุพรรษา ก่ิงม่ิงแฮ

63133025192 นางสาวหทัยรัตน กันอินทร

63133025193 นางสาวเขมขนิษฐ บุญมีเจริญวงศ

63133025194 นางสาวจันทรจิรา พิมพเก<า

63133025195 นายขวัญมงคล คล�ายสาหร<าย

63133025196 นายธนศักด์ิ แดงอาจ

63133025197 นายรุ<งสมทรัพย เรืองศรีอรัญ

63133025198 นางสาวเอื้ออําพร ยลถวิล

63133025199 นายกิติศักด์ิ พู<ทอง

63133025200 นางสาวปAยะธิดา คนชาญ

63133025201 นางสาวนุชนารถ ขุนศรีก�อนทอง
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63133025202 นางสาวศิรินภา คําโมง

63133025203 นายธวัชวงศ จันทรมงคล

63133025204 นายสรวิศ เสียงสนั่น

63133025205 นางสาวกชพรรณ ชมจันทร

63133025206 นางสาวจิรภา ศรีบุษย

63133025207 นางกนกวรรณ หีบแก�ว

63133025208 นางสาวอมรรัตน มะเลิศ

63133025209 นายสหรัฐ ทิ้งโคตร

63133025210 นางสาวอารยา สาระพันธ

63133025211 นางสาวพิชญาภา ทองจันทร

63133025212 นางสาวสุภัสสร โพธ์ิบุบผา

63133025213 นางสาวรัตติญาภรณ กมลภพ

63133025214 นายสาธิต สนธิไชย

63133025215 นางสาวมรกต ภูทองบ<อ

63133025216 นางสาวพิมพมาดา บูระวัฒน

63133025217 นางสาวชนกนันท โกบุตร

63133025218 นางสาวธัญญาธรณ ปAYนทอง

63133025219 นายพีรดนย โสภาเถร

63133025220 นางสาวปาริชาติ วินทะชัย

63133025221 นางสาวกัญญารัตน แก�วสะอาด

63133025222 นายธนพรรธ นาคคํา

63133025223 นายอภิชาติ ไชยศิริ

63133025224 นายเกียรติศักด์ิ ขวัญโพน

63133025225 นางสาวมณทิรา แดงท<าขาม

63133025226 นางสาวนริศรา จินดาศิริตระกูล

63133025227 นางสาวยุพดี สายจันทร

63133025228 นายเกริกไกรวัลย โฉมมงคล

63133025229 นางสาวกานตมณี ไชยศรีฮาด

63133025230 นางสาวพาจนา กําป6Yนทอง
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63133025231 นางสาวอัจฉรา ชุมพล

63133025232 นางสาวทิฆัมพร จันทรภิรักษ

63133025233 นางสาวมัญชุกานต ทะสังขา

63133025234 นางสาวอรวี มาตจินดา

63133025235 นายวรวุธ ศรีพุทธา

63133025236 นางสาววรินยุพา มะหาโชค

63133025237 นายเทพนิมิตร เวียงจันทร

63133025238 นายวัจนกร เผ<าผาง

63133025239 นายภาณุพงษ ทรงยินดี

63133025240 นางสาวกมลวรรณ ชื่นใจ

63133025241 นางสาวยุวดี ดวงตรีมูล

63133025242 นายภาณุวัฒน กันหาเล<ห

63133025243 นางสาวรัชดาภรณ หาปูKทน

63133025244 นางสาวณิชนันทน สุขะกุล

63133025245 นายกฤษดา เครือวัลย

63133025246 นางสาวยุวดี จําปานิล

63133025247 นางสาววิไลรัตน สงศรี

63133025248 นางสาวพัชราพร ทนีดวง

63133025249 นางสาววารินทร ตรีศูนย

63133025250 นายอิทธิชัย ชาอุ<น

63133025251 นางสาวมุกดา สังฆมณี

63133025252 นางสาวเกวลิน โคตรพัฒน

63133025253 นางสาวอนุสรา ทับสีลา

63133025254 นายถนัด สัตบุตร

63133025255 นางสาวลัดดาวัลย สุจันศรี

63133025256 นายณรงคฤทธ์ิ เรืองดงยาง

63133025257 นายวัชระ อัศวะภูมิ

63133025258 นางสาวภิญญาพัชญ จันดี

63133025259 นายจุชเชษฐ มหาแสน

หน�า 871 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133025260 นายศรัณย มาตะราช

63133025261 นางสาวกฤติกา ไชยทุม

63133025262 นายธนาวิช ศรีฮาด

63133025263 นางสาวพรวิมล ปะโปตินัง

63133025264 นางสาวณัฐวดี ขาวสะอาด

63133025265 นางสาวอาริสา ดาทอง

63133025266 นางสาวเปมิกา ไชยศิลปM

63133025267 นางสาวอัจฉริญา พรสีมา

63133025268 นายวุฒิไกร ทองยา

63133025269 นายเอกราช หอมทรัพย

63133025270 นางสาวปฏิญญา แสนยะบุตร

63133025271 นายหฤษฎ สุวรรณวงศ

63133025272 นางสาวสุภาพร ห�องหาญ

63133025273 นายกฤษฏ์ิติณห ขจรวงศสถิต

63133025274 นางสาวสุธิดา คํามุงคุณ

63133025275 นางสาวหทัยชนก บัวแย�ม

63133025276 นายไกรศร รันชิตโคตร

63133025277 นางสาวธนาภรณ กาฬสินธุ

63133025278 นางรัชนู ทุมบุญ

63133025279 นางสาวธนัญญา จันทศรี

63133025280 นายอภินันท มูลมานัส

63133025281 นายนครินทร เค�าแคน

63133025282 นางสาวปวีณา ขุนนราสําโรง

63133025283 นางสาวประทุมพร สิงหราช

63133025284 นางสาวพัชราภรณ คําสิน

63133025285 นายวัชรินทร มีเหล<าแก�ว

63133025286 นายรัชพล ดอนดีไพร

63133025287 นางสาวธนันญา บุญมาต

63133025288 นางสาวสินีนาฏ พวันทา
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63133025289 นางสาวรุ<งทิวา แจ<มสว<าง

63133025290 นางสาวเขมณิจ คํ้าชู

63133025291 นายศักด์ิสิทธ์ิ นามัง

63133025292 นางสาวพรสวรรค เทพวงค

63133025293 นางสาวปารียา ชุมพล

63133025294 นางสาวณิชารีย ภูผานี

63133025295 นางสาวรัชนีกร ยศหานาม

63133025296 นางสาวพลอยไพลิน แสงคํา

63133025297 นายแทนไท ภูครองไชย

63133025298 นางสาวอรทัย แมตหก

63133025299 นายสมิทธินันท มีเพียร

63133025300 นางสาวพิไลวรรณ แสงมนตรี

63133025301 นางสาวชญานิศ สิทธิบุตร

63133025302 นายพฒน ตาลสถิตย

63133025303 นางสาวฤดี ม่ิงขวัญ

63133025304 นายณัฐพงษ ภูครองหิน

63133025305 นางสาวศิรินภา บัวหนอง

63133025306 นายธวัชชัย กะตะศิลา

63133025307 นางสาวฐิตินันท ใบยา

63133025308 นายทศพล ว<องไว

63133025309 นายสนั่นชาติ เมืองโคตร

63133025310 นายธวัชชัย วันนา

63133025311 นายรุ<งโรจน ดีม่ัน

63133025312 นางสาววรรณวนัช ค<าเอ<น

63133025313 นายสOิริราช ขันเงิน

63133025314 นายธนกร เทียมทัด

63133025315 นายกฤษฎา กาดนอก

63133025316 นายวงศกร เจริญศรี

63133025317 นายธัญญะ จรลี
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63133025318 นางสาวโชติกา พรมเพิก

63133025319 นางสาวปราวรินทร หล�าโบราณ

63133025320 นางสาวนภาพร บุญลOือ

63133025321 นางสาววริษฐา บุญมา

63133025322 นางสาวเบญญาภา ปAนตาสาร

63133025323 นางสาวกัญญารัตน พูลเพ่ิม

63133025324 นายชนะพล เทียกลาด

63133025325 นางสาวพิมฐานันท บุตรวิไล

63133025326 นายยงยุทธ พละพล

63133025327 นางสาวอัมพิกา ศิริพูล

63133025328 นางสาวอินทิรา ช<อกลาง

63133025329 นางสาววรเทวี ปรีดาพันธุ

63133025330 นายวสันต โม�เมือง

63133025331 นางสาวสุมลรัตน พุทธาวันดี

63133025332 นางสาวนฤมล ศิริสวัสด์ิ

63133025333 นางสาวรมิตา ศิริพินิตนันท

63133025334 นายณัฐกล พานโฮม

63133025335 นางสาวภัทรียา จําปา

63133025336 นายศิวกร สอนดิษฐ

63133025337 นางสาวสุพัตรา งามผ<อง

63133025338 นางสาวกาญจนา เจริญพร

63133025339 นายธานนท สีลา

63133025340 นายทินวัฒน แน<นอุดร

63133025341 นางสาวศศลักษณ มหาแสน

63133025342 นางสาวกาญจนา สังขสุข

63133025343 นางสาวรุ<งนภา มิไพทูรย

63133025344 นายจักรกฤช นาชัยสิทธ์ิ

63133025345 นายกรกฎ สังฆพัน

63133025346 นางสาวกรรณิกา นันทวิจารณ
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63133025347 นายอิสรพงษ เชาวรัตน

63133025348 นางสาวชฎาภรณ หาญปรี

63133025349 นางสาวศิรินทรา จําปาหอม

63133025350 นายคมสันต อุปวันดี

63133025351 นางสาววาสนา กองโพธ์ิ

63133025352 นางสาววรรษมณ ภูสง<า

63133025353 นางสาวศุนิสา ประสมพล

63133025354 นางสาวพินาพร จันทรวิเศษ

63133025355 นางสาวประภัสสร เปPYยมเสรีชัย

63133025356 นางสาวพรรณรายณ แฝงฤทธ์ิ

63133025357 นางสาวศศิกานต ชูศรีวาส

63133025358 นางสาวอภิญญา สีทาดี

63133025359 นายวัชรพล ไชยสัตย

63133025360 นายธีรวัฒน บริจันทร

63133025361 นางสาวชรินทอง ศรีทองแท�

63133025362 นายทักษดนัย จันดี

63133025363 นางสาวปราณปริยา ยอดกลาง

63133025364 นางสาวชลิดา ถิตยรัศมี

63133025365 นางหญิง สิงหขรเขต

63133025366 นางสาวป6ญญาพร จันทรหา

63133025367 นางสาวชนากานต โชติศรี

63133025368 นายพชรพล พลเย่ียม

63133025369 นางสาวสุธิตา บุญชม

63133025370 นางสาวอารีรัตน กุลดวงจันทร

63133025371 นางสาวอังคณา โนนวงษา

63133025372 นางสาววิรากานต เวบสูงเนิน

63133025373 นายฤชากร คงม่ัน

63133025374 นางสาวสุธาพร คันธารส

63133025375 นางสาวณัฐปวีณ ภูกองชัย
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63133025376 นางสาวอลิษา วิบูลยอรรถ

63133025377 นางสาวพรธิญา อุปนันท

63133025378 นายศราวุธ เทพอนันต

63133025379 นางสาวภัครมัย นะวะสิมมา

63133025380 นางสาวพรนภา สายจันทร

63133025381 นายพิษณุ ถ่ินอุบล

63133025382 นายฉัตรมงคล บํารุงศิลปM

63133025383 นางสาววัชราภรณ สุพรรณ

63133025384 นางสาวชุติมณฑน อาจวิชัย

63133025385 นางสาวณัฏฐณิชา สมพงษ

63133025386 นางสาวเสาวลักษณ คุณมี

63133025387 นางสาวกวินณา ไชยสัจ

63133025388 นายคมสันต ฉํ่าช�าง

63133025389 นายรณกฤต ยอดเงิน

63133025390 นางสาวอรทัย วังหิน

63133025391 นางสาวปาริชาติ ชื่นเจริญ

63133025392 นางสาวกัญญารัตน ภาโสม

63133025393 นางสาวจิราภรณ อุนาพรม

63133025394 นางสาววารี อรรคบุตร

63133025395 นางสาวมะลิวัลย ศรีพิมพา

63133025396 นางสาวสิรินาถ เม<นเผือก

63133025397 นางสาวชุติมา ทองโคตร

63133025398 นางสาวธรณัส ม่ันคง

63133025399 นายวุฒิพงษ ปงลังกา

63133025400 นายพิทักษ สอนจะโปะ

63133025401 สิบเอกประพัฒนพงษ แสงเพ็ชร

63133025402 นางสาววรฤทัย เพชรรัตน

63133025403 นางกิตติมา ศรีนวล

63133025404 นางสาวจุฑามาศ นิ่มคํา
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63133025405 นางสาวไอรดา บุญยืน

63133025406 นายณฐวัฒน ทีวะเวช

63133025407 นางสาวจิราภรณ คําสา

63133025408 นางสาวลําพูน ภูมิเงิน

63133025409 นางสาวอริพร ทวิเลิศ

63133025410 นายเปรม เวฬุคามกุล

63133025411 นางสาวพรพรรณ เจนขจร

63133025412 นางสาวรัตนา ทวีพงษ

63133025413 นางสาวรสิกา มัตตะนา

63133025414 นางสาวสดใส บุญคํ่า

63133025415 นางสาวเบญจมาภรณ สอนคะ

63133025416 นางสาวจารวี อุทรักษ

63133025417 นางสาวกนกกุล แพงไธสง

63133025418 นางสาวทิพยธารา โพธ์ิพารากร

63133025419 นายปAยะวัฒน ลาหา

63133025420 นางสาวคณิตา กองพิลา

63133025421 นางสาวกานตธิดา บัวอิน

63133025422 นางสาวภาริษา สีทัด

63133025423 นางสาวสุภาพร เขตป6ญญา

63133025424 นางสาวอภิญญา อิสสระวงศ

63133025425 นางสาวหทัยภัทร แสงใส

63133025426 นางสาวสุดารัตน บูรณะกิติ

63133025427 นางสาวปภัสสร น�อมสุระ

63133025428 นางสาวณัชนิชา ป6ญญาประชุม

63133025429 นางสาวเสาวนิต ลีระบุตร

63133025430 นางสาวสุพัตรา สุนทร

63133025431 นางสาวจิราภา สุทธิประภา

63133025432 นางสาวรัชดาพร โชสูงเนิน

63133025433 นางสาวราชินิกุล ปุHม
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63133025434 สิบตํารวจตรีพงศกร จุฑาจันทร

63133025435 นางสาวนิอร เรืองจันทร

63133025436 นายณัชฐปกรณ ถาวรจันทร

63133025437 นายกฤษฎา มีจันทร

63133025438 นางสาวศิริลักษ ลมวิชัย

63133025439 นางสาวณัฐธิดา วงศรีรักษ

63133025440 นายภัคพล สุวรรณชาติ

63133025441 นางสาวชฤนาถ กุดวิฬา

63133025442 นายอุดมศักด์ิ สิงหสถิต

63133025443 นางสาวปณิสตา สานุศิษย

63133025444 นายวัชระ สิงหอ<อน

63133025445 นางสาวณฐมน วงศศิริ

63133025446 นางสาวไพรวรรณ แสงบุดดา

63133025447 นายธนพล นางาม

63133025448 นายอํานาจ เวียงเงิน

63133025449 นางสาวปุณยาพร หิรัญไธสง

63133025450 นางสาวยุวดี มูลกัน

63133025451 นางสาวชฎาพร วารบุตร

63133025452 นายชัยวัฒน ศรีถาวร

63133025453 นางสาวเกษสุดา พรมภาพ

63133025454 นางสาวเยาวลักษณ วงวิพัฒน

63133025455 นางสาวชุติมา ทิพอาจ

63133025456 นางสาวชลิตา ผลเลขา

63133025457 นายเด<นนคร มาโยธา

63133025458 นายกันตพงษ ธารฤทธ์ิทวีพร

63133025459 นางสาวจรรยาภรณ แนวโอโล

63133025460 นางสาวมัลลิกา งามจบวิทยานนท

63133025461 นางสาวสุภาวดี เทียบดอกไม�

63133025462 นางสาวกัลยา อ�วนลาน
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63133025463 นางสาวกาญจนา ก�านจันทร

63133025464 นายอภิสิทธ์ิ สุ<มมาตย

63133025465 นายชวกรณ เพ็ชรพูน

63133025466 นางสาวกมลชนก เชื้อวังคํา

63133025467 นางสาวขวัญหทัย เพ็งผล

63133025468 นางสาวสุดาวรรณ โพธ์ิศรี

63133025469 นางสาววรรณกวี สมศรีหิรัญกุล

63133025470 นายณัฐกมล อภิเมธีธํารง

63133025471 นายสมพงษ ขันโยธา

63133025472 นางสาวรัชญา เพชรพิพัฒน

63133025473 นายสิทธิชน จักรชุม

63133025474 นางสาวจิรปรียา สิงหาราโท

63133025475 นางสาวอุมาพร ชัยอินทร

63133025476 นางสาวกาญจนาภรณ อัครป6ญญา

63133025477 นางสาวอุษณา พิมพทอง

63133025478 นางสาวพาณีรัตน รูปสวย

63133025479 นางสาวศรสวรรค สมนิยาม

63133025480 นางสาวลลิตา บัวขาว

63133025481 นายอรรถพล กูดอั้ว

63133025482 นางสาวณัฏฐณิชา บุตรจันทร

63133025483 นางสาวปภาวี แสนแก�ว

63133025484 นายปAยะ สกุลพาณิชเจริญ

63133025485 นายกฤษณพงศ โมหา

63133025486 นางสาวชนัญญาณ จันทรักษ

63133025487 นายศุภณัฐ ศรีวรรณรัตน

63133025488 นางสาวกุลสตรี โนนกอง

63133025489 นายพงศธร ทิพยรักษ

63133025490 นางสาวกัญญณิชา ภูแล<นปAว

63133025491 นางสาวกรกนก เตรียมกลม
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63133025492 นางสาวปนิดา เกตุดี

63133025493 นายกรกช ดวงมาลา

63133025494 นางสาววาสนา ศักดาพิทักษ

63133025495 นางสาวชลธิชา ไชยดิษฐ

63133025496 นางสาวอรนลิน วงษเบาะ

63133025497 นางสาวมัดมุก วิลัยปาน

63133025498 นางสาวสุจิตรา จันทวะฤทธ์ิ

63133025499 นางสาวยลดา สุขเจริญ

63133025500 นายวสันต สมสัย

63133025501 นางสาวนาตยา กันยาณาม

63133025502 นางสาวฐิตาภรณ บูรวงค

63133025503 นางสาวภรณประภา อินทรานุสรณ

63133025504 นายภาคินัย ชัยยอด

63133025505 นางสาวพรทิพย ไชยอํานาจ

63133025506 นายณัฐพล โพธ์ิศรี

63133025507 นายพงศกร นามบุญลือ

63133025508 นายชินภัทร คิดเข<ม

63133025509 นางเกษศินี เชียงหนุ�น

63133025510 นายจิรพงศ วัฒนบุตร

63133025511 นางสาวอาริสา ปราบแจะ

63133025512 นางสาวอรวรรณ ขาวสะอาด

63133025513 นายนภัสกร สอนม่ัน

63133025514 นายธนากร พงษสะพัง

63133025515 สิบตํารวจโทสถาพร วงศงามสุข

63133025516 นายกีรติ ศิริเทียน

63133025517 นางสาวชนิภา อุทัยแพน

63133025518 ส.ต.ท.สุนันท ผิวพรรณ

63133025519 นายวสันต ชุมชะ

63133025520 นายทศพล สุทธิประภา
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63133025521 นางสาวอุบล สังฆมณี

63133025522 นางสาวอมรรัตน จันคําพัน

63133025523 นายโชคชัย นามบุดดี

63133025524 นายนเรนทร สายเพชรสันติ

63133025525 นางสาววารุณี อําคาหล�า

63133025526 นางสาวจุฑามาศ พันธานี

63133025527 นางสาววรินทรทิพย เพียยุระ

63133025528 นางสาวนพรัตน พรมมา

63133025529 นางสาวรัตนาวดี แสนอู

63133025530 นางสุปราณี อาสนะ

63133025531 นายเชี่ยวพิรุณ ฉะอ�อน

63133025532 นางสาวอริษา มาจุฬา

63133025533 นางสาวผกาวรรณ ขวัญยืน

63133025534 นายพชรพรรณ วรรณะ

63133025535 นายนันทกร พูลประสิทธ์ิ

63133025536 สิบโทอนวัช โพชนะจิต

63133025537 นางสาวสุดารัตน บุญสอน

63133025538 นางสาวอุไรวรรณ นรมาตร

63133025539 นายเทียนชัย โพธ์ิวาท

63133025540 นางสาวชมนภา ศรีเทียมเงิน

63133025541 นางสาวจิราวรรณ แสนเมือง

63133025542 นางสาวณัฎฐิญาภรณ งอกคํา

63133025543 นางสาวป6ญญาพร เสมอใจ

63133025544 นางสาววรัญญา คนตรง

63133025545 นางสาวพัชราภรณ ชะนะบัว

63133025546 นางสาวสุคนธมาส เปรมปรุงวิทย

63133025547 นางสาวกรแก�ว ศรีมารัตน

63133025548 นางสาววราพร วงศภาคํา

63133025549 นางสาวป6ญญารัตน บุสทิพย
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63133025550 นางสาวชุดาพร ก�อมมังกร

63133025551 นางสาวอุไรวรรณ หม่ืนทอง

63133025552 นางสาวพีรณัฏฐ อาภาศศิกุล

63133025553 นางสาวสุมิตรา สุวรรณไพบูลย

63133025554 นางสาวชนิฎาพร เบญจมาศ

63133025555 นางสาวพิศมัย ญี่ญวน

63133025556 นางสาววันนิสา น<าบัณฑOิต

63133025557 นายอภิสิทธ์ิ ล<องแซง

63133025558 นายภูมิสิริ มณีเนตร

63133025559 นางสาววิชุดา ต<อพันธ

63133025560 นางสาวธัญนันท สืบเปKง

63133025561 นางสาววราภรณ พฤทธิพันธุ

63133025562 นางสาวอภิญญา นามโยธา

63133025563 นางสาวสมสมัย กาสา

63133025564 นางสาวสุภนิดา เอื้อศิริตระกูล

63133025565 นางสาวปAยาภรณ โสมณาวัตร

63133025566 นางสาววิไลพร แถวภาพ

63133025567 นายณรงค ผารัตน

63133025568 นางสาวเมทิกา บุญจวง

63133025569 นายธนวัฒน อุยบอน

63133025570 นางสาวกนกวรรณ ศรีสงคราม

63133025571 นายนรวิชญ ราชํา

63133025572 นายกาญจนภาษณ มาตบุรม

63133025573 นางสาวเทพสุดา ทองอินทร

63133025574 นายศิริไตรภพ บุญจรัส

63133025575 นายณัฐพงศ เกลียวกมลทัต

63133025576 นางสาวนุชนาถ มังครุดร

63133025577 นางสาวนงลักษณ ขันธุป6ทม

63133025578 นางสาวศิริวรรณ ตาหม่ืน
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63133025579 นางสาวพรชนก ทองรักษ

63133025580 นางสาวน้ําทิพย โมฆรัตน

63133025581 นางสาวกุลวดี ศิริโนนรัง

63133025582 นางสุภาวดี ลาวงศ

63133025583 นางสาวอัจฉรา ข�อยุ<น

63133025584 นางสาวภาณุมาศ อุตทา

63133025585 นางสาวฉัตรมงคล คะสุวรรณ

63133025586 นางสาวฌธิชา แสนสีมนต

63133025587 นางสาวหฤทัย ศรีชัยมูล

63133025588 นายชาญณรงค โกสิลารัตน

63133025589 นายอภิชาติ สอนม่ัน

63133025590 นางสาวธันยมัย แท<นไธสง

63133025591 นางสาวธนัชพร ชัยวิรูญรัตน

63133025592 นางสาวจิราภรณ นิมารัมย

63133025593 นายกิตติธัช ขันทอง

63133025594 นายโชกุน เศวตวงษ

63133025595 นางสาวปAยนาฏ แฉล�มชาติ

63133025596 นางสาวจุรีพร แพงวิเศษ

63133025597 นางสาวสุวนันท ธรรมดา

63133025598 นางสาวเจตปรียา บุญเสริม

63133025599 นางสาวชนากาญท ปะเภระตา

63133025600 นายเดชา ท<างาม

63133025601 นางสาวอิศราวดี ศิริจรูญวงศ

63133025602 นางสาวบงกช สิงหจุ�ย

63133025603 นางสาวสุรางคณา พลอยวิเลิศ

63133025604 นายณัฐพล สุทธิประภา

63133025605 นายศิวกร โคตวิทย

63133025606 นายพรทวี ฆารบุญ

63133025607 นางสาวเกษราภรณ เมิกข<วง
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63133025608 นายสงกรานต ป6จจัย

63133025609 นายวัชรินทร ราชภักดี

63133025610 นางสาวพัชรีภรณ ตรีบุญเมือง

63133025611 นางสาวสุจิตรา ทัพสุริย

63133025612 นางสาวกุลรัตน หล�าจันทรดา

63133025613 นายสมภพ เก<งกว<าสิงห

63133025614 นางสาวดวงใจ พันผ<อง

63133025615 นางสาววริศรา สายหลักคํา

63133025616 นางสาวเพลินพิศ แก�วใส

63133025617 นางสาวศิรินภา พรมนา

63133025618 นางสาวนงลักขณา วิเศษศิลปM

63133025619 นางสาววัชราภรณ กุลสุวรรณ

63133025620 นางสาวปนัดดา พงษพันธ

63133025621 นายเกรียงไกร ไชยบุตร

63133025622 นางสาวเบญจมาศ บุญช<วย

63133025623 นางสาวนันธิกา ภูสมปอง

63133025624 นายณรงคศักด์ิ มณีธรรมศักด์ิ

63133025625 นางสาวปAยะฉัตร ปรีผ<อง

63133025626 นางสาวภัทราภรณ ดวงวันทอง

63133025627 นางสาวพัชรา กุลเทียนประดิษฐ

63133025628 นายวุฒิชัย วรพันธุ

63133025629 นายยุคนธร ออมสิน

63133025630 นางสาวภัทรวดี อินทอง

63133025631 นางสาวณัฐพร พิรุณสุนทร

63133025632 นางสาวอรนุช ชูรัตน

63133025633 นางสาวกัลยาณี สมน้ําคํา

63133025634 นายพิชชากร อินรองพล

63133025635 นางสาวนิชุดา สุทธศรี

63133025636 นางสาววรรณภร จํานงพันธO
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63133025637 นายเจตนิพัทธ จตุพรม

63133025638 นางสาวพิราพร ถนอมชาติ

63133025639 นายจุฑาวัชร คงเมือง

63133025640 นายสุรนันท พันธสวัสด์ิ

63133025641 นายเจษฎา ทองจอก

63133025642 นางสาวอมินตา หลุมนา

63133025643 นายชนะพันธ เปรมศิริ วงศ

63133025644 นายสิทธิชาติ เหลาคม

63133025645 นายสหรัฐ วัฒนภักดี

63133025646 นายพัชรโชค ทองปAก

63133025647 นายเนติพงษ ระดาบุตร

63133025648 นางสาวกฤษณา มีสุข

63133025649 นางสาววรัญญา แก�ววงษา

63133025650 นางสาวศิริลักษณ สาระวิถี

63133025651 นางสาวอรอุมา สิมศิริวัฒน

63133025652 นางสาววิมล คําใจ

63133025653 นางสาวแก�วเกศญา ทรงทัน

63133025654 นางสาวอัญชลี ติยะบุตร

63133025655 นางสาวสาวิตรี ไมตรีแพน

63133025656 นายพิษณุพงษ ไพเราะ

63133025657 นายณัฎฐพล จันดีเวียง

63133025658 นางสาวศิริรัตน นาคครุฑ

63133025659 นางสาวเจนจิรา วังลา

63133025660 นางสาวจิราภรณ ถาวงษกลาง

63133025661 นางสาวน้ําฝน ศรีประเสริฐ

63133025662 นางสาวจินตนา นาหนองขาม

63133025663 นางสาวอารีรัตน ศิริธนารัตน

63133025664 นายโกเมนทร บรรยง

63133025665 นางสาวเจนจิรา เส็งแส�
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63133025666 นางสาวปฏิลดา วรรณชาติ

63133025667 นายอาทิตย ฆารอําไพ

63133025668 นางสาวชลทกาณต ชิณพันธ

63133025669 นายบุณยกร พรหมจันทร

63133025670 นายธีรศักด์ิ กองกลิ่น

63133025671 นายพงศกฤษณ จําปาฤทธ์ิ

63133025672 นายศิริพงษ ราชพลแสน

63133025673 นางสาวยุภา แก�วพูล

63133025674 นางสาวสุมิตรา ดียา

63133025675 นางสาวปวริศา ถานิน

63133025676 นางสาวฝนทิพย มิตตัสสา

63133025677 นางสาวลลิตา ยะปะตัง

63133025678 นางสาวภัททิยาภรณ ฆารโสภณ

63133025679 นายปAติพงษ ครองงาม

63133025680 นางสาวธิดารัตน ศรีตุ<น

63133025681 นางสาวจารุวรรณ มะลัยคํา

63133025682 นางสาวจิราพร วาดพนม

63133025683 นางสาวฐิติยา จันดา

63133025684 นายมเหสักข ผุดผาด

63133025685 นางสาวเพ็ญจันทร บุญไสว

63133025686 นางสาวกมลวรรณ ประมนต

63133025687 นางสาวธิมาพร ไกรแก�ว

63133025688 นายศิวกร คําทะเนตร

63133025689 นายศุภกฤต ละเวลี

63133025690 นางสาวรัตนาภรณ ศรีอ<อน

63133025691 นางสาววินันทญา มีสวัสด์ิ

63133025692 นางสาวฐิติรัตน สุดเฉลียว

63133025693 นางสาววนิดา แก�วคร

63133025694 นางสาวนัซรีน ตาเละ
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63133025695 นายกษิดิศ สุ<มมาตย

63133025696 นางสาวณัฐธิดา คณาศรี

63133025697 นางสาวสุวิมล เหนือระวงค

63133025698 นางศิริรัตน พิมพิรัตน

63133025699 นายชัยวัฒน โกษหอม

63133025700 นางสาวพรสุดา ทับชา

63133025701 นางสาวสุภาวดี จันทรโสดา

63133025702 นายนิรันดรรัตน โขลา

63133025703 นางสาวอริษา ไทยน�อย

63133025704 นายกมล มุนตะทุม

63133025705 นางสาวนันทณภัส ยอดเพชรมีสิน

63133025706 นางสาวครองขวัญ ภูดีบุตร

63133025707 นายอณวัชร เฮืองศรี

63133025708 นางสาวมาริษา แก�วประเสริฐ

63133025709 นางสาววารุณี นาคําคูณ

63133025710 นางสาวสุวิมล มาตยวงศ

63133025711 นายเฉลิมชาติ ลอยทอง

63133025712 นางสาวพรธิตา แซ<เอี้ยว

63133025713 นายวีระชัย โคสุวรรณ

63133025714 นายณัฐพร เอมวัฒน

63133025715 นางสาวดาราวรรณ โพธ์ิชัย

63133025716 นายเตชินท สมวงค

63133025717 นายศรายุทธ มนตรี

63133025718 นางสาวณัฐชา เหล<าคนค�า

63133025719 นายโกวิทย สุมาลัย

63133025720 นางสาวจุฑาทิพย สุนทรแตร

63133025721 นางสาวกัญญารัตน สีเตชะ

63133025722 นางสาวสายธาร โพธานะ

63133025723 นายวุฒิพงษ ชูศรีพัฒน
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63133025724 นางสาวสนธิยา ยอดสง<า

63133025725 นางสาวเศรษฐิณิช ภูจ<าพล

63133025726 นางสาวมาริษา รังษี

63133025727 นายสรศักด์ิ จันทะคะมุด

63133025728 นางสาวชฎาพร พันธุการ

63133025729 นายบัณฑิต ผูกดวง

63133025730 นางสาวกมลภพ จันอุป

63133025731 นางสาวอภิชญา พาทา

63133025732 นางสาวอรอนงค ใจรัก

63133025733 นางสาววารุณี นวนขาว

63133025734 นางสาวสุมิตา แสงสุวรรณ

63133025735 นางสาววารินทร ทรัพยพินิจ

63133025736 นางสาวจุฑาทิพ ธีรพงศ

63133025737 นางสาวประภัสสร วงคตาผา

63133025738 นายกิติโรจน นวนบุญ

63133025739 นางสาวไพลิน ตังควณิชย

63133025740 นางสาวธิภาภรณ เฉลยพจน

63133025741 นางสาวอินทิรา พันธุยาง

63133025742 นางสาวกุลจิรา แก�วกาหลง

63133025743 นางสาวทิพยวรรณ ทักทุม

63133025744 นางสาวธิดาวรรณ อิศาสตร

63133025745 นางสาวพรพิมล พรหมเกาะ

63133025746 นายณัฐภัทร พลจันทร

63133025747 นางสาวงามทิพย เทพรินทร

63133025748 นายกิตติศักด์ิ อนันเอื้อ

63133025749 นางสาวรติกร พูลพจนO

63133025750 นางสาวจุรีรัตน เสนาลา

63133025751 นายกษิตินาถ แสนสิน

63133025752 นางสาวศิโรรัตน ศักด์ิคําดวง
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63133025753 นางสาวณัฐธิดา สันวิลาศ

63133025754 นายประกาศิต ภาวขุนทด

63133025755 นางสาวอทิตยา ดวงพรม

63133025756 นางสาวธิดารัตน เหล<าอัน

63133025757 นางสาวสุพรรณี นักธรรม

63133025758 นางสาวศกลวรรณ ดาดผารัมย

63133025759 นายภูมิพัฒน พลมะณี

63133025760 นางสาวมิถุนา ภูทองกรม

63133025761 นางสาวมณิสรา มณีพงษ

63133025762 นางสาววิภาดา ฤทธ์ิโคหา

63133025763 นางสาวอริยา สากํา

63133025764 นางสาวณิชชาวัลย ทวันเวช

63133025765 นางสาวสุดารัตน พงษสุวรรณ

63133025766 นางสาวทิวา นาเมืองรักษ

63133025767 นางสาวณัฐมน มาระศรี

63133025768 นางสาวอุราลัย สุดตา

63133025769 นายจักรกฤษณ แสนทวีสุข

63133025770 นางสาวเนตรกมล ศรีสุธรรม

63133025771 นายวิทยา ป6ชชาชัย

63133025772 นางสาวปวีณา คําแหงพล

63133025773 นายพงษสวัสด์ิ พันธอุต

63133025774 นายอาทิตย เต็มพิมาย

63133025775 นางสาวจิตรานุช วันตุ�ย

63133025776 นางสาวธิติมา จํานงกิจ

63133025777 นางสาวชนาพร ฆารอําไพ

63133025778 นางสาวฉันทนา คงแสง

63133025779 นางสาววิจิตรา จันทะแสน

63133025780 นางสาวสุธิตา เพียชามาตย

63133025781 นายวิโรจน คําป6ญญา
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63133025782 นางสาวภาวิณี พันธุระ

63133025783 นายอานนท ชมภูนุช

63133025784 นายธงชัย อ<อนตามา

63133025785 นางสาววรรณิสา แก<นท�าว

63133025786 นางสาวพรไพริน งามสันเทียะ

63133025787 นางสาวอรยา ชั่งทองคํา

63133025788 นายธันชนน มณีศรี

63133025789 นายสุรเชษฐ อนันตสุวรรณชัย

63133025790 นางสาวปAยะดา เฮียงสอน

63133025791 นางสาวจุฑาลักษณ ใจเที่ยงธรรม

63133025792 นางสาวอรญา โพนชัด

63133025793 นางสาวสุวัฒนา คนบํารุง

63133025794 นางสาวพิชามญชุ สุกทน

63133025795 นางสาวรมณีย ทองดี

63133025796 นายจิโรจ นกสง<า

63133025797 นางสาววราภรณ รสสระ

63133025798 นายพิชXุตม นิลหงษ

63133025799 นายดํารง ม<วงมนตรี

63133025800 นางสาวณัฐฐินันท สีสังข

63133025801 นางสาวพรรณนิภา พันคูณ

63133025802 นางสาวอินทิรา โสมิตย

63133025803 นางสาวมนัสชนก โยชนชัยสาร

63133025804 นางสาววรรณฤดี โยธาจันทร

63133025805 นางสาวธันยพร เต็งตังลํา

63133025806 นางสาวนิภาวรรณ นาชัยเวียง

63133025807 นายณปภัช แสงอินทร

63133025808 นางสาวลัดดาวัลย ภูโพนม<วง

63133025809 นายณัชพล บุญบุตตะ

63133025810 นางสาวสุจิตรา เลาปHอมวาปP
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63133025811 นายมวลชน ดอนสมจิตร

63133025812 นายสุพจน ซ�อนเปPยยุง

63133025813 นางสาววิภาพร ร<องจิก

63133025814 นางสาวอภิญญา มะเสนา

63133025815 นายกิตติพงค ก่ิงคํา

63133025816 นางสาวเบญจมาศ วงษสําราญ

63133025817 นางสาวรัตนาวไล เมืองสนธ์ิ

63133025818 นายธวัชชัย พงษจํานงค

63133025819 นายธนธรณ มูลริยะ

63133025820 นายประดิษฐ จันทพิมพ

63133025821 นางสาวประกายดาว ภิรมย

63133025822 นางสาวศิริกุล กุลใบ

63133025823 นางสาวภัทราภรณ พรมศรี

63133025824 นางสาวนันทิยา สุวรรณเลิศ

63133025825 นางสาวชนกานต ธนกุลรังสฤษด์ิ

63133025826 นางสาวสุกัญญา พิมพสาร

63133025827 นายเชิดธวัช เลิศคอนสาร

63133025828 นางสาวชลิดา ฟองแก�ว

63133025829 นายพิชญา คุ�มทองมาก

63133025830 นางสาวพรพรรณ เดชครอบ

63133025831 นางสาวนวพร ภัทรณัฐากูร

63133025832 นางสาวนิตยา บุญเสริม

63133025833 นางสาวปาณิสรา กัณนะคร

63133025834 นายชัยยา โชคชัย

63133025835 นางสาวเอื้องอรุณ ทองลอย

63133025836 นายนนทนันท นาซอน

63133025837 นางสาวกัญชพร กลิ่นศรีสุข

63133025838 นางสาวกรรณิกา พลไธสง

63133025839 นายรัฐพงศ แก�ววัฒนะ
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63133025840 นางสาวกัญญารัตน ลาปะ

63133025841 นางสาวชณิดา ผาจันทร

63133025842 นายณัฐพล สาสิงห

63133025843 นางสาวเพชรรัตน อัศวภูมิ

63133025844 นายรัตนพล วังสันเทียะ

63133025845 นางสาวศิริขวัญ ป6ชชาเขียว

63133025846 นางสาวจุฑามณี แสนพาน

63133025847 นางสาวศราวัสดี วรยศ

63133025848 นางสาวอําภา ทํานาสุข

63133025849 นางสาวอรอุมา จันทะภา

63133025850 นางสาวอรชา ผาคํา

63133025851 นางสาวหนึ่งฤทัย โนนปูK

63133025852 นางสาวนภาพร มงพลเมือง

63133025853 นายฉันทวัฒน ทองสถิตย

63133025854 นายทวีศิลปM เพ็งพล

63133025855 นางสาวละเอียด โลเด

63133025856 นางสาวณัฐธยาน ถนัดค�า

63133025857 นางสาววราลี สายอุช

63133025858 นางสาวอารยา มงคลมะไฟ

63133025859 นางสาวบุณฑริกา เภสัชชา

63133025860 นางชนากานต สุทธิกุล

63133025861 นางสาวอภิญญา ชาเหลา

63133025862 นางสาวกาญดา นาคะ

63133025863 นางสาวพิชญาภา ทุมสิทธ์ิ

63133025864 นางสาวอริสรา ขุนรอด

63133025865 นายประสิทธ์ิ วงตา

63133025866 นางสาววาสนา พลเย่ียม

63133025867 นางสาวอรอุมา สรสันต

63133025868 นางสาวนุชนภา ผายพิมพ
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63133025869 นางสาวสิริรัตน ทองดี

63133025870 นายรามคําแหง คําสี

63133025871 นายอภิเษก ด�วงแจ<ม

63133025872 นางกมลรัตน บุญสินพร�อม

63133025873 นางสาวพิมพิลัย ประเสริฐสังข

63133025874 นางสาวเมธิณี อังคะณิตย

63133025875 นายพูลศักด์ิ การภูธร

63133025876 นายชฎาธาร เพ็ชรศรีเงิน

63133025877 นางสาวขนิษฐา วงศคําตา

63133025878 นางสาวกมลชนก ภูมิศรี

63133025879 นายกฤษกร สมบัติมาก

63133025880 นางสาวชญานิศ ชัยสนาม

63133025881 นางสาวนุจนา เชื้อบุญมี

63133025882 นางสาวนภาพร ผิวขํา

63133025883 นายคมกริช ฉายรักษา

63133025884 นางสาวอุไรพร แข็งขันธ

63133025885 นางสาวทิพยวรรณ บุตราช

63133025886 นายสุรฉันท ปAYนสูนย

63133025887 นางพีรดา รัตนก่ิงธรรม

63133025888 นางสาวรพิจญชญา ทองวันดี

63133025889 นางสาวรจชกร โคตรเพ็ง

63133025890 นายสุรชัย กันโท

63133025891 นางสาวบุญทิวา พรมโสภา

63133025892 นางสาวปAยพร แก�วโคตร

63133025893 นางสาวพัขรพร จิรกุลไพศาล

63133025894 นางสาวแสงรวี สมป6ญญา

63133025895 นางสาวนิลตญา บุษราคัม

63133025896 นางสาวสุนิสา หมู<โสภิญ

63133025897 นางสาวพรรณิภา หัดชุมพล
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63133025898 นางสาวจรัญญา กาสี

63133025899 นางสาววิไลวรรณ หงษศรีหม<น

63133025900 นายสุริยกานต พานป\อ

63133025901 นางสาวพิมพชนก ผาทอง

63133025902 นางสาวปริชญา ภูสูสี

63133025903 นายกรวิชญ ทศกร

63133025904 นายจักรวาล พันธุพาณิชย

63133025905 นางสาวจิราพร ธรรมประชา

63133025906 นางสาววิทนีย โอวาท

63133025907 นางสาวเรณู นาคสีสุก

63133025908 นายศุภกฤต ศรีวรมย

63133025909 นายเกียรติศักด์ิ ทิพหะ

63133025910 นางสาวโสภิดา สมกาวิ

63133025911 นางสาวดวงฤทัย มุลมิล

63133025912 นางสาววรารัตน ภูก่ิงนา

63133025913 นางสาวภาวินี ไชยขันธุ

63133025914 นางสาวศราวดี ภูกลาง

63133025915 นางสาวกาญจนาพร วิชาสี

63133025916 นายธนพล ปโยนิธิธํารง

63133025917 นางสาวศิริพร ทัดวงค

63133025918 นางสาววิลัยวรรณ ปรีการ

63133025919 นางสาวกิติญา พลไชยา

63133025920 นายปราเมศ จันทรเทศ

63133025921 นางสาวกนกอร นามโบราณ

63133025922 นางสาววันวิสาข สีขอน

63133025923 นางสาวอมิตา เวียงวิเศษ

63133025924 นายสุภัทร วงษพิเดช

63133025925 นางสาวณมน จันทคาน

63133025926 นางสาวสิริกร เสติ
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63133025927 นางสาวณัฐภรณ บุตรศรี

63133025928 นางสาวเยาวลักษณ โพติยะ

63133025929 นายอิทธิกร นาถะพินธุ

63133025930 นายธนโชค ปานโต

63133025931 นางสาวเดือนเพ็ญ นาสมทรง

63133025932 นายธนบดี กองสุข

63133025933 นางสาวก่ิงแก�ว การภักดี

63133025934 นางสาวกัณฐิกานต ตามตะขบ

63133025935 นางสาวนาตยา ดวงแก�ว

63133025936 นางรจนา บุตตะโคตร

63133025937 นายธนาทรัพย จิรยุวัฒนกุล

63133025938 นางสาวสิรินานา รัตนเสริมพงศ

63133025939 นายภานุวัฒน สีลา

63133025940 นางสาวกวินนาฏ ศรีสําราญ

63133025941 นายพรมงคล คําจันทร

63133025942 นายรัฐพงษ นิศเรศ

63133025943 นายชินวุฒิ ไวบรรเทา

63133025944 นางสาวกรรณิกา บึงลี

63133025945 นางสาวสุภาภร แพไธสง

63133025946 นางสาวรัตนากร สารคํา

63133025947 นายกวีการต แก�วพูล

63133025948 นางสาวเนตรมณี กาฬสุวรรณ

63133025949 นางสาวภารดี ต�องเดช

63133025950 นางสาวดวงมณี มีพานทอง

63133025951 นางสาวสุธินันท ประทุมดวง

63133025952 นายกฤษฎา ชาเหลา

63133025953 นายเมธี วงมะลัย

63133025954 นางสาวสุชาวดี มังคละคีรี

63133025955 นายณัฐชนน พ่ึงสว<าง
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63133025956 นางสาวศิริมาส จงจิตต

63133025957 นางสาวสาลินี มูลอามาตย

63133025958 นางสาวปาริชาติ ก�อนธิงาม

63133025959 นางสาวอาภานุช พรมพิมพ

63133025960 นางสาวปาณิศรา เหลาคม

63133025961 นางสาวจันจิรา ปากแข็ง

63133025962 นางสาวสุกัญญา เพียชามาตย

63133025963 นางสาวศิริรัตน ศรีภูวงษ

63133025964 นายวัฒนา ไทยโสภา

63133025965 นายโอภากร อุปถัมภ

63133025966 นายสิทธิชัย เครือศรี

63133025967 นายชัชวาล คําเหนือ

63133025968 นายรัชตะ พลเดช

63133025969 นายสุทัศน อุดม

63133025970 นางเสาวนีย คําเนียม

63133025971 นายสิทธิชัย สิ้นปP

63133025972 นางสาวกัญญาณัฐ ทองดวง

63133025973 นางสาวปรียานันท จันทนาม

63133025974 นายเฉลิมศักด์ิ วินทะไชย

63133025975 นางสาวกิตติมา ภิรมยราช

63133025976 นางสาวพนิดา ทุมเพ็ง

63133025977 นายพงศนที ทิพยโยธา

63133025978 นางสาวจามจุรี หมายตอมกลาง

63133025979 นายสุประชา คามะนา

63133025980 นางสาวรัชนีกร แก�วประดิษฐ

63133025981 นายบุญมา สุวรรณศรี

63133025982 นางสาวสุชญา บรรเทาพิษ

63133025983 นางสาวพรรษชล มูลตรีภัคดี

63133025984 นายวราวุฒิ บุตรเเสน
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63133025985 นางสาวสุทธิดา ปาระกา

63133025986 นายคมกริช ตันติพงศมงคล

63133025987 นางสาววิไลจิต คุ�มโนนชัย

63133025988 นางสาวฐิติมา คําภักดี

63133025989 นางสาวประภัตสร พรมพิมล

63133025990 นายเมธาสิทธ์ิ เที่ยงธรรม

63133025991 นางสาวกัลยภัทร สอนเสียม

63133025992 นางสาวลัดดา ยาที

63133025993 นางสาวมลธิชา โคตมูล

63133025994 นายกิติกร ภูสีโสม

63133025995 นางสาวสิริรัตน อยู<พ<วง

63133025996 นางสาวภัทรฐิตา เชื้อกลาง

63133025997 นายวัชรพงษ ปูKสา

63133025998 นางสาวนุดี คชคีรี

63133025999 นางสาวมาริษา ประทุมมา

63133026000 นายประชานันท สงวนรัตน

63133026001 นางสาวยุรดา ลุนราศรี

63133026002 นายอนุวัฒน นากร

63133026003 นางสาวภัตราภรณ สวัสด์ิรักษ

63133026004 นางสาวจิราพร ก�อนดินจ่ี

63133026005 นายกนกชัย ถินกระไสย

63133026006 นางสาวคติยา ปรีพูล

63133026007 นางสาวอัฉรา บํารุงสานต

63133026008 นางสาวปูริดาภัทร สุขโสทรสกุล

63133026009 นางสาวนภัสสร ป6กมะนัง

63133026010 นายสุเมธ คงชีพ

63133026011 นายธนวัฒน พุทธจัดร

63133026012 นางสาวภาศินันท สมทรัพย

63133026013 นางสาววราพร วันดี
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63133026014 นางสาวรุ<งทิพย ชิตบุตร

63133026015 นางสาวมณีกาญจน จันทรรัตน

63133026016 นางสาวอรยา ศรีเกษ

63133026017 นางสาวมินิญญา สาระบุตร

63133026018 นางสาวก่ิงกาญจน ไชยชาติ

63133026019 นางสาวนทิตา กันเมล

63133026020 นางสาวจุฑามาศ โพธ์ิหล<าม

63133026021 นายนนทธวัช บุญปก

63133026022 นางสาวธนิชา ห�วยทราย

63133026023 นางสาวศศิกานต พิมพิลา

63133026024 นายเชาวลิตร ตังคณิตานนท

63133026025 นางสาวเพชรลดา โควินทะสุด

63133026026 นางสาววชิราภรณ ละลี

63133026027 นางสาวมุทิตา สุขมะโน

63133026028 นางสาวเพ็ญนภา อาริสาโพธ์ิ

63133026029 นายชนินทร ศรีโยธา

63133026030 นายอัฐพล ใจวงค

63133026031 นางสาวโชติรส หาญสุริย

63133026032 นางสาววิภาพร สอนตราสิน

63133026033 นายศักดา แก�วหาวงศ

63133026034 นายศักรินทร แสวงเจริญ

63133026035 นายเจษฎา เนตรวาณิช

63133026036 นางสาววรรษมน พลเย่ียม

63133026037 นายชัยชนะ พิมพที

63133026038 นางสาวสุพิชชา ศรีบุญจันทร

63133026039 นางสาวรัตนาภรณ ภูพันใบ

63133026040 นางสาวฐิตาพร ไผ<สีทอง

63133026041 นางสาวกุลธิดา เงินประมวล

63133026042 นายจักรพล มีชัย
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63133026043 นางสาวพรพิมล เทียมสอน

63133026044 นางสาวสุภาวรรณ ไชยฮะนิจ

63133026045 นายเกียรติศักด์ิ บุญภา

63133026046 นายนภัค ศรีไชย

63133026047 นางสาวอุษาพร อาริยะ

63133026048 นางสาวภรณนภัส กูลอิทธิเชษฐ

63133026049 นางสาวพิศมัย เกษสัญชัย

63133026050 นางสาวปาณิสรา แสงโทโพ

63133026051 นางสาวจิรวรรณ จันทะแสง

63133026052 นางสาวจิรภา จ้ีเพชร

63133026053 นายศุภชัย นามยา

63133026054 นางสาวหทัยรัตน ทําโคตร

63133026055 นายนพชัย พัวโสพิศ

63133026056 นางสาวชุติมา โพธาราม

63133026057 นายนันทิพัฒน ผ<องกมล

63133026058 นายสุรศักด์ิ เทศสาย

63133026059 นายณภัทร น�อยผาง

63133026060 นางสาวสุภาวดี ตาสี

63133026061 นางสาวนิชานันท ศรีหลิ่ง

63133026062 นายเตชสิทธ์ิ เที่ยงผดุง

63133026063 นายอลงกรณ นาทันตอง

63133026064 นายนรา ขําสมบัติ

63133026065 นางสาวสุภักด์ิ สุนทรวัฒน

63133026066 นายจักรพันธ เหลาดี

63133026067 นางสาววลัยพร ปรีการ

63133026068 นายวัชระ ถิตยประไพ

63133026069 นางสาวสุภาวดี กรมน�อย

63133026070 นายณัฐวัตร คุ�มแก�ว

63133026071 นายกิตติวุฒิ ฮาดดา

หน�า 899 จาก 953                 
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63133026072 นายกิตติศักด์ิ เจริญพันธ

63133026073 ว<าที่ร�อยตรียุทธศักด์ิ แสงราชา

63133026074 นายสุวิทย พันธุลิ

63133026075 นางสาวกัญญารัฐ ธุระพันธ

63133026076 นายณัฐพงษ พัดขุนทด

63133026077 นางสาวนันทิ ยา อ<อนสมัย

63133026078 นางสาวเพ็ญนภา เหมือนสันเทียะ

63133026079 นายสมยศ อุ<นสําโรง

63133026080 นายอรรถวุฒิ โคตรสีเขียว

63133026081 นายธเนศ สงวนศรี

63133026082 นางสาวกมลพัชร บุษรากุล

63133026083 นางสาววชิรญาณ ดําสันเทียะ

63133026084 นางสาวภาณุมาศ น�อยคูณ

63133026085 นางสาวธัญญา กองกันหา

63133026086 นายพัฒนพงษ บ<อไทย

63133026087 นางสาวธัญญารัตน คํามา

63133026088 นางสาววิรัญญา รักภักดี

63133026089 นางสาวณัฐริกา ฦาชา

63133026090 นางสาวแคทรียา กันกง

63133026091 นางสาวรุ<งนรินทร ปะกิลาพัง

63133026092 นางสาวศศิOวิมล ภูศรีโสม

63133026093 นายสุรวิทย รัชอินทร

63133026094 นายภาณุพงศ อวนพล

63133026095 นายทิวากรณ ศรีนาง

63133026096 นายเกียรติศักด์ิ เชื้อคําจันทร

63133026097 นายกรกฎ หลุ<มใส

63133026098 นางสาวนุชจลี ขวัญเสาร

63133026099 นางสาวสุภัสสรา เวศสุวรรณ

63133026100 นางสาวกัลญารัตน ทองจะโป[ะ

หน�า 900 จาก 953                 
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63133026101 นางสาวศิริลักษ จุฑาผาด

63133026102 นายวสันต ปุริสา

63133026103 นางสาวรุจิรา ลาดสา

63133026104 นางสาวลลิตา สีดาชมภู

63133026105 นางสาววรดา ภูสมมา

63133026106 นางสาววันวิสา สุ<มมาตย

63133026107 นางสาวอรพรรณ แวงวรรณ

63133026108 นายเอกพจน ลือชัยราม

63133026109 นางสาวอนุศรา นพมาศ

63133026110 นางสาวสุพิชญา นันทวงษ

63133026111 นายชยากร เย่ียมยอด

63133026112 นางสาวสุวรรณรัตน รักฉิมพลี

63133026113 นางสาวทิพากร โอปาก

63133026114 นางสาวพรทิพย จันทรงาม

63133026115 นางสาวดาราศาสตร หาหลัก

63133026116 นายนรวิชญ แสนมี

63133026117 นางสาวสุกัญญา ฝKายสิงห

63133026118 นายวรวิช เสรีรัฐ

63133026119 นางสาวบุษยา ยุบลพันธ

63133026120 นางสาวศุภนิดา เคแสง

63133026121 นางสาวชุติกาญจน บุตนุ

63133026122 นางสาววันวิสาข พิลากุล

63133026123 นายชนสรณ ภูหลงเพีย

63133026124 นางสาวเจนจิรา ดีมีวงค

63133026125 นางสาวเบญจวรรณ มีหา

63133026126 นางสาวอมรรัตน ลาภทวี

63133026127 นางทิพยรัตน ชาเรืองเดช

63133026128 นางสาวจุฬารัตน ศิริบุตร

63133026129 นายธนภัณฑ โสดา

หน�า 901 จาก 953                 
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63133026130 นายอานันท สอนแก�ว

63133026131 นางสาวนรากร ตางจงราช

63133026132 นางสาวจตุภรณ พันธนา

63133026133 นายวรายุทธ ทีดินดํา

63133026134 นายพัชร บุญทัน

63133026135 นางสาวปAยะนุช อ�วนพรมมา

63133026136 นางสาวทิพวรรณ ทองตัน

63133026137 นางสาวกาญจนา ไทยลา

63133026138 นายวัชระ พล ศรีบุญเรือง

63133026139 นายริชชัยภรณกสิริ คําใสวิเศษเทพ

63133026140 นางสาวอุไรวรรณ ดําคํา

63133026141 นายวัฒนศักด์ิ แสงจันทร

63133026142 นางสาวปนัดดา พิชหอม

63133026143 นางสาววชิรญา กุลธินี

63133026144 นางสาวกรรณิการ ศรีบุรินทร

63133026145 นางสาวสิรินภา เถ่ือนสุข

63133026146 นางสาวพรธิวา ยางศรี

63133026147 นายคูณากร ภูนาโคก

63133026148 นายพงษพัฒน พลาโห

63133026149 นางสาวเบญญมินทร แก�วคํา

63133026150 นางสาวรุ<งทิวา สิงวิสุทธ

63133026151 นางสาวนฤมล สิงเนี่ยว

63133026152 นางสาวชัชรีพร สะเดา

63133026153 นางสาวดารารัตน แสงสว<าง

63133026154 นางสาวจิดาภา จูมกุดรัง

63133026155 นายกิตติธัช แสนบริสุทธ์ิ

63133026156 นางสาวปทิตญา ทับสีรัก

63133026157 นางสาวพรพิมล ตลับนิล

63133026158 นายสมยศ ควรสันเทียะ

หน�า 902 จาก 953                 
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63133026159 นางสาวเกศราวดี เกตุวงศ

63133026160 นางสาวกรรณิการ จําปาทิพย

63133026161 นางสาวชญากาณ อ�วนวงษ

63133026162 นางสาวกุลชล ภัทรโภคานนท

63133026163 นางสาวเสาวลักษณ ช�อยชด

63133026164 นายเสกสรร พิมพศรี

63133026165 นางสาวหทัยรัตน แดงตนุ

63133026166 นางสาวกาณญฐิญาค ภูดวงจิตร

63133026167 นายสรอรรถ สระสม

63133026168 นางสาวอรญา สีพลเละ

63133026169 นายสิรวิชญ มีนา

63133026170 นางสาวกชกร ทิพยสันเทียะ

63133026171 นายโชติรัศม์ิ สิงหชัย

63133026172 นายนนทพันธุ แก�วกาหลง

63133026173 นางสาวอารีรัตน พรมวิชา

63133026174 นางสาววชิราพันธ อาจทวีกุล

63133026175 นางสาวสุนารี ศรกล�า

63133026176 นายสุริยา ภูวาดสาย

63133026177 ว<าที่ร�อยตรOีธนกร รัชโน

63133026178 นางสาวจันทิมา จารุสิทธิกุล

63133026179 นายทรงพล ศรีหาบุตร

63133026180 นางสาวลลิดา พรหมเกตุ

63133026181 นางสาวทิวา ข้ึนทันตา

63133026182 นางสาวลลิตตา ศรีทาสร�อย

63133026183 นางสาวสายชล แซ<อัง

63133026184 นายเสฎฐวุฒิ วงคน�อย

63133026185 นางสาวอรุโณทัย ทองสด

63133026186 นายวิษณุ ประสานเชื้อ

63133026187 นางสาวศิรภัสสร จารยแปะ

หน�า 903 จาก 953                 
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63133026188 นางสาวอารีภรณ สอรักษา

63133026189 นายฤทธิรงค บรรลุดี

63133026190 นางสาวพัชริดา ทวีโคตร

63133026191 นางสาวกุลฉัตร วงคทะนะ

63133026192 นางสาวปฐมาวดี ดวงกันยา

63133026193 นางสาวอรสา แสนคํา

63133026194 นายยศพล ภูมีศรี

63133026195 นายสิทธิกร คําผาลา

63133026196 นางสาวอุมาพร สุริยะ

63133026197 นางสาวขนิษฐา จําปาเกตุ

63133026198 นางสาวอชิรญาณ แพงป6สสา

63133026199 นางสาวพิกุลรัตน คําหงษา

63133026200 นางสาวอรปวีณา ขจรภพ

63133026201 นายศักราช สุวรรณรังษOี

63133026202 นางสาวณัฎฐณิชา พันชะวะนัด

63133026203 นางสาวอินถวา บุญกาพิมพ

63133026204 นางสาวยุวศิลปM แก�วคําสี

63133026205 นางสาวชุลีรัตน ชาบุตรชิน

63133026206 นางสาวเปรมหทัย ไวสุวรรณ

63133026207 นายกฤษฎากรณ มาศรี

63133026208 นางสาวชฎารัตน บุตราช

63133026209 นางสาวพัชรพรรณ ตระกูลเลิศชัย

63133026210 นางสาวจันทรสุดา บุญหล�า

63133026211 นายทศพล วิเศษวงษา

63133026212 นางสาวทรงเทวา แสงไกร

63133026213 นางกิตติกานต โคตรมา

63133026214 นายอดิเทพ พลแสน

63133026215 นางสาวอลิสรา สุขประเสริฐ

63133026216 นายฤทธิเกียรติ พิมที

หน�า 904 จาก 953                 
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63133026217 นายไวทยา ดาเหล็ก

63133026218 นางสาววิลาวรรณ รังศรีคาร

63133026219 นายสฐากูร ชุปวา

63133026220 นางสาวสุมิตรา แสนรัมย

63133026221 นางสาวจารุวรรณ สุขเกษม

63133026222 นางสาวนันทิยา คําปลิว

63133026223 นางสาวปริญญาพร ประชุมพล

63133026224 นายวิภู มาสีจันทร

63133026225 นางสาวนภัสวรรณ ฉลูทอง

63133026226 นางสาวกุลธิดา พูลพัฒน

63133026227 นางสาวธนารียพร มุ<งแฝงทรัพย

63133026228 นางสาวพรพิมล ทาระเวทย

63133026229 นางสาวพัชรา ศรีนาค

63133026230 นางสาวพิชยา ฤทธ์ิแดง

63133026231 นางสาวกัญญรัช แสงมณี

63133026232 นางสาววรัญญา ไชยขันธ

63133026233 นางสาวนงคลักษณ มาตยวิเศษ

63133026234 นางสาวรุ<งนภา พรหมบุตร

63133026235 นายธีรวัฒน หนูสี

63133026236 นายประพัฒน ผาสุโพธ์ิ

63133026237 นางสาวพิชญา เสนาวิเศษ

63133026238 นางสาวชาลินี ประเทศไทย

63133026239 นางสาวปวีณา จันทรรัตนกุล

63133026240 นายพัชรดนัย ระวังทรัพย

63133026241 นางสาวนันทิยา แก�วพรหม

63133026242 นางสาวพิลาวรรณ แสนอ�น

63133026243 นางสาวศิริรัตน แก�วกาสี

63133026244 นายอัครเดช หารัญดา

63133026245 นายกิตติศักด์ิ ศรีชานิล

หน�า 905 จาก 953                 
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63133026246 นายชวลิต โพธ์ิหล�า

63133026247 นางสาวอาทิตยา สลางสิงห

63133026248 นางสาวธิติมา ผานาค

63133026249 นายพชรดนัย แต�อภิพัฒนเดชากร

63133026250 นางสาวกฤตาภรณ มุ<งหมาย

63133026251 นางสาวศิราภรณ เวหน

63133026252 นางสาวธนารักษ คําสงค 

63133026253 นางสาวชนิดา สวนที

63133026254 นายวิศรุต ศรีสุชาติ

63133026255 นางสาวนภาพร มีแสง

63133026256 นางสาวอุทัยรัตน มาตรสงคราม

63133026257 นางสาววราภรณ นิลคุณ

63133026258 นายพชร นุชนารถ

63133026259 นางสาวเปรมกมล มุระดา

63133026260 นางนวพร สําโรงพล

63133026261 นายปภังกรณ หล<าสกุล

63133026262 นายประทิน ปุราถานัง

63133026263 นางสาวชัชนันท จําปาวะตะ

63133026264 นายธนรัตน นามบุญเรือง

63133026265 นายศรัณย ธนกุลรังสฤษด์ิ

63133026266 นายนวฤทธ์ิ จันทรแสง

63133026267 นางสาวเกศรินทร คาระโส

63133026268 นางสาวนิตยา สุนันทแสงทอง

63133026269 นายศตายุ รักนาค

63133026270 นางสาวสินีนาฏ ผาสกุล

63133026271 นายทักษดนัย คุรุป6ญญา

63133026272 นายกฤษณพงศ มุงคุณคําชาว

63133026273 นางสาวปภาดา ขาดรัมย

63133026274 นางสาวกมลวรรณ มณีศรี
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63133026275 นางสาวศศิวรรณ รามฤทธ์ิ

63133026276 นางสาวป6ญญารัตน แก�วเบี่ยง

63133026277 นางสาวศิริพร ใยแสง

63133026278 นายทวี อุทัยคู

63133026279 นายธนวรรษ ภูสนิท

63133026280 นางสาวณัชชา เตโช

63133026281 นางสาวภัทราพร ฤทธิศร

63133026282 นายมนตรี ศรีโนทัย

63133026283 นายมฆวต เนื่องชมภู

63133026284 นางสาวกนกวรรณ แต�มชัยภูมิ

63133026285 นางสาวจุฑามาศ ยศรุ<งเรือง

63133026286 นางสาวมนัสชนันท ปHองกัน

63133026287 นางสาวกุมารี บุญยอด

63133026288 นางสาวณิชชา สองเมือง

63133026289 นางสาวพรพิมล ชื่นตา

63133026290 นางสาวนวลอนงค บรรณโคตร

63133026291 นางสาวเกวลี บุญยอ

63133026292 นางสาวกุลสตรี วะทาแก�ว

63133026293 นางสาวณัฐลิกา บุตรแดงน�อย

63133026294 นางสาวภัทรธีรา วรรณภักดี

63133026295 นายบุญมา สีมา

63133026296 นางสาววรรณภา สีหานาม

63133026297 นายบุญวัฒน รังสีสิริวัฒน

63133026298 นางสาวพลอยศิริ เจริญศิริ

63133026299 นางสาวรัตนา ประเสริฐพันธ

63133026300 นางสาวพัตรพิมล ยศธงชัย

63133026301 นางสาวภัทรวดี บังศรี

63133026302 นางสาวแพรววนิต นาชัยโชติ

63133026303 นางสาวจินตหรา แสนธรรมมา
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63133026304 นางสาวนิชาภา ไชยจันดา

63133026305 นางลักคณา สุเพ็ญศิลปM

63133026306 นางสาวดลชนก ชมพุฒ

63133026307 นางสาวจุฬาลักษณ บุญเสนาะ

63133026308 นางสาวอัญชลี ประศรีเวทํา

63133026309 นายภาณุพงศ เปPยนาค

63133026310 นายธนากฤษ ขันซ�าย

63133026311 นางสาวกนกวรรณ โคตรสุโพธ์ิ

63133026312 นางสาวชนกนันท ช<างหล<อ

63133026313 นายปริยฉัตร หาญโย

63133026314 นางสาวจุฬารัตน ภูแต�มนิล

63133026315 นางสาวกรกนก จันทรสมบัติ

63133026316 นางสาวจุรีภรณ พันธุโพธ์ิ

63133026317 นางสาวศิริญญา ฤทธ์ิเดช

63133026318 นางสาวเจนจิรา เชาวนามน

63133026319 นางสาวพรพิมล โพธ์ิแก�ว

63133026320 นางสาวปAยธิดา ทอนมาตร

63133026321 นางสาวธิดารัตน สุนา

63133026322 นายสันติชล ยศธนะอมรศักด์ิ

63133026323 นางสาวณัฏฐณิชา ประธรรมสาร

63133026324 สิบเอกพิชญะ สายอุราช

63133026325 นางสาวพนิดา ค�อชากุล

63133026326 นางสาวพัชรวรรณ กองศรีนนท

63133026327 นางสาวพรชนก นิลคูหา

63133026328 นางสาวจุฑารัตน วงศลา

63133026329 นายชินวัฒน ก<องนอก

63133026330 นางสาวสุภกาญจน ทันทา

63133026331 นางสาวรัตนาภรณ คําแหงพล

63133026332 นายทรงวุฒิ พรหมบุตร
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63133026333 นางสาวธนาภรณ ปHอมแสนพล

63133026334 นางสาวนริศรา แพงแก�ว

63133026335 นายจิรวัฒน ซ<อนกลิ่น

63133026336 นางสาวสิริรัตน บุญเกิน

63133026337 นางสาวสมฤดี ทองงาม

63133026338 นางสาวนิโลบล วอขวา

63133026339 นางสาวนิสาชล จันพิลา

63133026340 นายธนเศรษฐ ธนสีลังกูร

63133026341 นางสาวรัตนา มีหนองใหญ<

63133026342 นางสาวสุนิสา แก<นนินทร

63133026343 นางสาวณัฐชา มณีโชติ

63133026344 นายณรงค เดช คําพิทูรย

63133026345 นางสาวกัญจนา ภักดีวงค

63133026346 นางสาวชลธิมา วินทะไชย

63133026347 นางสาวศิริวิมล ทองทิพย

63133026348 นางสาวสุมาริน บุญสมบัติ

63133026349 นางสาวทัศนีพร ลครพล

63133026350 นางสาวขนิษฐา อาสนไชย

63133026351 นางสาวเพ็ญพักตร กุมมา

63133026352 นางสาวนนธยา พิมบุตร

63133026353 นางสาวมณีรัตน หันบัญญัติ

63133026354 นางสาวธันชิตา โคตรชมภู

63133026355 นางสาววิชุตา แสงราชา

63133026356 นายศุภสัณห เชิญกลาง

63133026357 นางสาวประภัสสร ประจํา

63133026358 นายปAตุภูมิ บุญยวุฒิ

63133026359 นางสาวนิรชา เตชะ

63133026360 นางสาววรรณวิภา บางสํารวจ

63133026361 นางสาวศุภรัตน กุลเสน
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63133026362 นางสาวกาญจนา คชรมย

63133026363 นายปรัชญา เครือวัลย

63133026364 นางสาวกิตติยา สุดบนิด

63133026365 นายยุทธนา แก�วมืด

63133026366 นางสาวจตุพร พลอยวิเลิศ

63133026367 นางสาวนฤพร ดวงจันทร

63133026368 นางสาวทิพยภาวรรณ จันทรงาม

63133026369 นายจักรพันธ จันทรสว<าง

63133026370 นายอนุพงษ คาดีวี

63133026371 นายคมสัน ปวกพรมมา

63133026372 นายธวัชชัย บาบุญ

63133026373 นายธนวัตน ไผ<พุทธ

63133026374 นางสาวรวิปรียา ศรีจันทะวงศ

63133026375 นางสาวส�มโอ ประเสริฐ

63133026376 นายศุภสรรค บุญเรือง

63133026377 นางสาวรัชฎาพร ช<วยเงิน

63133026378 นางสาวชุติมา ทองสี

63133026379 นายบดินทร วีระสุข

63133026380 นางสาวจีรนันท เสนพรหม

63133026381 นางสาวอภิญญา เจนชัย

63133026382 นางสาวเกศสุดา ธรรมประโชติ

63133026383 นางสาวอรทัย เภาสี

63133026384 นางสาวสุนิษา ทําคาม

63133026385 นางสาวกฤตลักษณ เที่ยงโยธา

63133026386 นางสาวศรัญยา ถูนาแก�ว

63133026387 นายจตุพร ศรีสุโน

63133026388 นางเด<นนภา กันคําแหง

63133026389 นายธีระพล หินเมืองเก<า

63133026390 นางสาวจันทรจิรา ปะวะเสริม
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63133026391 นางสาวณัชนันท ผุยปุโรย

63133026392 นางสิริกรประภา นุ<นคํา

63133026393 นางสาวรัชนีกร เทพารส

63133026394 นางสาวพุธิตา ช<วยกลาง

63133026395 นางสาวอภัสสร ก้ัวมาลา

63133026396 นางสาวพัชรี พงษสะพัง

63133026397 นางสาวจุฑาภรณ ละครมูล

63133026398 นางสาวชุติมา สารการ

63133026399 นางสาวฝนทิวา โคตรนาลา

63133026400 นางสาวจิราภรณ กองหาโคตร

63133026401 นางสาวกัญชิญา รักษาชนม

63133026402 นายจักรกฤษณ เชื้อสาวะถี

63133026403 นางสาวปาริฉัตร จันทะแสง

63133026404 นางสาวศิรินารถ ไชยายงค

63133026405 นายณัฐวุฒิ แสนสุข

63133026406 นางสาวหทัยรัตน สุระภักด์ิ

63133026407 นางสาวกิติมา หมู<บ�านม<วง

63133026408 นายนพรุจน อ<อนฉํ่า

63133026409 นายจิรายุทธ แพงกัญญา

63133026410 นางสาวสยามล โตประโคน

63133026411 นางสาวนันธิดา หงษเหิน

63133026412 นางสาวอาภัสนันท แสนใจวุฒิ

63133026413 นางสาวลัดดาวัลย น�อยสุพรรณ

63133026414 นางสาวขวัญกมล พาพึง

63133026415 นายสรวิชญ ทอนศรี

63133026416 นางสาววีณารัตน สังวิบุตร

63133026417 นางสาววรลักษณ ยืนยาว

63133026418 นางสาวมณีรัตน สีธิใจ

63133026419 นางสาวนัทธมน แดงสกุล
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63133026420 นางสาววราลักษณ ล�อมฤทธ์ิ

63133026421 นายชาญณรงค จินดาหลวง

63133026422 นายวิชญ ช<วยเอื้อ

63133026423 นางสาวอภิญญา คําเงิน

63133026424 นางสาวอินทรธิดา สุขโต

63133026425 นางสาวสรัสนันท สุขชื่น

63133026426 นายราชิต ภักดีกําจร

63133026427 นางสาวลีลาวดี ใฝKกุศลขจร

63133026428 นายสุริยา สมทรัพย

63133026429 นางสาวพัชรากร ขวัญศักด์ิ

63133026430 นายธนภัทร ศิริวัชรกาญจน

63133026431 นางสาวศุภาพิชญ นันที

63133026432 นางสาวปุณญาภรณ แรมไพร

63133026433 นางสาวมินตรา ประเสริฐวงษ

63133026434 นางสาวรุ<งรวิน จันทวิพันธ

63133026435 นายดนัย สิริกิจวณิชย

63133026436 นางสาวอวยพร ใจทน

63133026437 นายบัณฑิต พะนา

63133026438 นางสาวฑิตยา กาญจนพรพิเชียร

63133026439 นางสาวพนิดา เหล<าคนค�า

63133026440 นางสาวธนัดดา โพธ์ิเงิน

63133026441 นางสาววรรณพร โวหารลึก

63133026442 นายวรวุฒิ เนตรแก�ว

63133026443 นางสาวสุดารัตน สุขวันดี

63133026444 นางสาวสิริยา โสคําแก�ว

63133026445 นางสาวกาญจนา ศิริหัตถกิจ

63133026446 นางสาวพีราภรณ สีพิมขัด

63133026447 นายยุทธกรณ วันชาดี

63133026448 นายเด<น อันทะลัย
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63133026449 นางสาวศุภิสรา แสงอรุณ

63133026450 นางสาวมณฑิรา นาคทอง

63133026451 นายนาวี ตอพล

63133026452 นางสาวสุไพพรรณ จันทร

63133026453 นายยศพร พลรัตน

63133026454 นายพรชัย อาทิตยต้ัง

63133026455 นางนุชนาถ เหล<าหมวด

63133026456 นางสาววรรณิศา ขันทีท�าว

63133026457 นายณัฐพงศ สุขฤทธ์ิ

63133026458 นางสาวสุนิตา สร�อยเสนา

63133026459 นางสาวอุมาพร เรียวเรืองแสงกุล

63133026460 นางสาวพรรณิภา ม<วงมนตรี

63133026461 นางสาวกุลรัตนา เรืองศักด์ิ

63133026462 นายประเสริฐ วิสาคาม

63133026463 นางสาวปาณิสรา รักษาภักดี

63133026464 นางสาวดวงใจ ไชยแสง

63133026465 นางสาวรพีพรรณ กลิ่นสัมผัส

63133026466 นางสาวรจเรศ อุ<นเมือง

63133026467 นางเพ็ญศิริ ครองหมู<

63133026468 นางสาวนิตยา เศษนาเวช

63133026469 นางสาวปAยพร คํางาม

63133026470 นายนนทชา ใบเอี่ยม

63133026471 นางสาวกาญจนา ไพรสิงห

63133026472 นางสาวรักษ สุดา มูลวันดี

63133026473 นายวิทยา รักธรรม

63133026474 นางสาวประภาพร วิเศษลา

63133026475 นายโกวิทย พงษภักดี

63133026476 นางสาววิภาวรรณ หว<องไพบูลย

63133026477 นางสาวพรรษมน สาขามุละ
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63133026478 นางสาวชฎาพร โพธ์ิศรีมาตย

63133026479 นางสาวมนัสนันท สระคูพันธ

63133026480 นางสาวสุพัตรา สระแก�ว

63133026481 นางสาวจินหจุฑา ทีสังกา

63133026482 นายณัฐพงศ เพ่ือนสงคราม

63133026483 นายสรัล ศรีวิเศษ

63133026484 นางสาวศุทธินี พิมมูล

63133026485 นางสาวอนัญญา จุปะมะนะ

63133026486 นายภัทรชัย บุตรแสนโคตร

63133026487 ว<าที่ร�อยตรีวินัฐพงษ ครจํานงค

63133026488 นางสาวจินตนา คําเวียง

63133026489 นางสาวพรทิพา เหมกุล

63133026490 นายศุภฤกษ รัตนประทุม

63133026491 นางสาวจุฑามณี วงศเข็มมา

63133026492 นางสาวกนกกร อัครสูรย

63133026493 นางสาววลัยวรรธน นัดทะยาย

63133026494 นางสาวสุวดา อัมลา

63133026495 นางสาวน้ําทิพย โคตรดี

63133026496 นางสาวอารยา คําญา

63133026497 นางสาวสิริรัตน เพชรพรรณ

63133026498 นางสาวกรองกาญจน ภานุนาถ

63133026499 นางสาวคุณัญญา ไชยบุญตา

63133026500 นายพรหมรินทร วงคอามาตย

63133026501 นางสาวจุฑาวรรณ เคนพุทธา

63133026502 นางสาววิลัยพร อินทะแสง

63133026503 นางสาวจุฑามาศ เข็มป6ญญา

63133026504 นางสาวจิตตภาวัน ถิตยสรรพ

63133026505 นางสาวจิตโสภิศ อรรถโยโค

63133026506 นางสาวดวงใจ กําเนิดภิรา
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63133026507 นายดิษฐวัฒน แก�วสีหาบุตร

63133026508 นายพงศกร ประเสริฐถาวรศิริ

63133026509 นางสาวสุดาวัลย กันดูลย

63133026510 นางสาวเสาวลักษณ สุขชารี

63133026511 นางสาวพรนภา ปุนริบูรณ

63133026512 นางสาวศิริลักษณ เชื้อกุดรู

63133026513 นางสาวยุพิน เล็กอรินทร

63133026514 นางสาวพัชรินทร สิงหอาจ

63133026515 ว<าที่ ร.ต.หญิงนริศรา พุดสีเสน

63133026516 นางสาวภนิตา ชํานาญ

63133026517 นางสาวอภิญญา แซงราชา

63133026518 นางสาวรัตนา สายวัน

63133026519 นางสาวภานุชนารถ ธาตุบุรมย

63133026520 นางสาวพัชราพร นวนสิงห

63133026521 นางสาวพิมพชนก บุตรศาสตร

63133026522 นางสาวพรจรินทร สีนารินทร

63133026523 นางสาวอมรรัตน ป6ดทุม

63133026524 นางสาวรติพร ทองโสภา

63133026525 นางสาวสุภาวดี สมณะคีรี

63133026526 นางสาวขนิษฐา จิรพัธนนท

63133026527 นางสาวปAยะภรณ แสงวงศ

63133026528 นายทวีพงษ วงษเงิน

63133026529 นายธนนท เนตรภักดี

63133026530 นางสาวณัฐชยา ค<ายแก�วรัตนกุล

63133026531 นางสาวนัดดา บุญกว�าง

63133026532 นางพัOชรี พูนประสิทธ์ิ

63133026533 นางสาวช<อผกา ถาบุตร

63133026534 นางสาวสิริรัตน สุรินทะราช

63133026535 นางสาวอภิสรา นนทะชัย
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63133026536 นายพลกฤต อุดมครบ

63133026537 นางสาวดาวเรือง ป6ญญารส

63133026538 นางสาวนภาพร วงศรีรัก

63133026539 นางสาวกัญญมน พิลาชัย

63133026540 นางสาวสินจัย สุทธิ

63133026541 นางสาววิจิตรา สานุสันต

63133026542 นางสาวจีรนันท จันทรเพ็ง

63133026543 นางสาวพุทธรักษา ตะเคียน

63133026544 นายอิทธิพันธ เพ็งวิภาศ

63133026545 นางสาวจตุพร บุตรโพธ์ิ

63133026546 นายอุดมทรัพย ยลวิลาศวงศ

63133026547 นายกิตติกานต พยัคฤทธ์ิ

63133026548 นางสาวดวงเนตร กลจันทา

63133026549 นางสาวมณีรัตน เนตรจันทร

63133026550 นางสาวณริศรา โพธ์ิอามาตย

63133026551 นางสาวภัสราภรณ ศรีพันบุญ

63133026552 นางสาวจุฑาวรรณ พันธุกูล

63133026553 นางสาวสุพัตรา โสมาศรี

63133026554 นางสาวอนุธิดา สีคังไพ

63133026555 นางสาวศิรินญา สียา

63133026556 นางสาววราพร พิมเสน

63133026557 นายธนพล แก�วธรรม

63133026558 นายพิชญพัชร สุขขาว

63133026559 นายวสุรัตน หล�าอามาตย

63133026560 นางสาวพัชราภรณ อินคํานุ

63133026561 นางสาวมานิตา ขันชะพัฒน

63133026562 นายฉัตรมงคล ทองหล<อ

63133026563 นางสาวธันยชนก ไชยโย

63133026564 นายรัฐภูมิ หลงแปHน
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63133026565 นางสาวรพีกาญจน โม�กุดแอก

63133026566 นางสาวธนาภรณ คํานนท

63133026567 นางสาวปาณิสรา พาลเหนือ

63133026568 นางสาวอรพรรณ ทุมมาตร

63133026569 นางสาวอธิฐาน ทวินันท

63133026570 นางสาวสุภาวดี เสนาพันธ

63133026571 นางสาวอัฉรพร ภูสีน้ํา

63133026572 นางสาวอาทิติยา คําปลิว

63133026573 นางสาวกัณฐาภรณ ไชยป6ญญา

63133026574 ว<าที่ ร.ต.วรพงศ สัจเขต

63133026575 นางสาวบุศรา ชุดนอก

63133026576 นางสาวศุณัฐฐา ขุนน�อย

63133026577 นายธนกฤต นกเทศ

63133026578 นางสาวผกามาศ พวงพิลา

63133026579 นางสาววรารัตน แก�วจันทรเหลา

63133026580 นายศิวกร จิตตรง

63133026581 นางสาวจุฬาลักษณ บุญพันธ

63133026582 นางสาวพันนิภา พุ<มบางแก�ว

63133026583 นางสาวมลนภาทิพย แสนสุภา

63133026584 นายภูษิต โภคาเพ็ชร

63133026585 นางสาวธันยจุฑา ทศกร

63133026586 นางสาวอัยรดา ไชโยธา

63133026587 นางสาวพัชรีพร เทศสนั่น

63133026588 นางสาวอัญชลี นาคนชม

63133026589 นางสาวกนกกร กองกลิ่น

63133026590 นายพิชาติ ชูเสน

63133026591 นายชนาวุธ สิงหทอง

63133026592 นางสาวจินตนา โคตรป6ญญา

63133026593 นางสาวปรียารัตน บัวสุดตา
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63133026594 นางสาวณัทติกา สมหมาย

63133026595 นางสาวชฎาพร ผลประสาท

63133026596 นายกณิศ โนนทนวงษ

63133026597 นางสาวกรรณิกา รัตนะวงศ

63133026598 นางสาววรรณิภา อุตส<าห

63133026599 นายณกานต สุภาวอ

63133026600 นายวิรเชษฐ จันทรเหลือง

63133026601 นางสาวจิรนันท แนวคําดี

63133026602 นางสาวอภิญญา จิวยงเจริญ

63133026603 นายพัชรพงษ จรัญวัน

63133026604 นางสาวสิริวิมล สมสา

63133026605 นางสาวกุลกนก จิโรชรภัส

63133026606 นายตรีทเศศ มรกตศรีวรรณ

63133026607 นายปฏิภาณ ดาน�อย

63133026608 นายจักรกฤษ มะเด่ือ

63133026609 นายอนุรักษ ใจสมัครรัก

63133026610 นายภูเบศร แซ<จึง

63133026611 นางสาวกรรณิการ แก�วดอนหัน

63133026612 นางสาวอรยา ผิวเหลือง

63133026613 นางสาวสุพรรณิภา ร<มเย็น

63133026614 นายกรกฤษณ ออประเสริฐ

63133026615 นายอนุชิต โคตรพัฒน

63133026616 นายณัฐพล โคตรหลักคํา

63133026617 นางสาวธิดารัตน โคตภูทร

63133026618 นางสาวสายฝน วะลาศรี

63133026619 นางสาวกตัญชลี พงษโคกสี

63133026620 นายณัฐชนนท นิธิพรไพศาล

63133026621 นางสาวจรัญญา ลุมประถา

63133026622 นางสาวสุจิตรา ทาจําปา
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63133026623 นายวัชรพงษ สมบูรณ

63133026624 นางสาวสุวลี ศรีบุตร

63133026625 นายธนาคาร สุขสบายเจริญ

63133026626 นางสาวอรวรรณ เกงกลาง

63133026627 นายป6ญญา วงษษาภา

63133026628 นางสาวจุฑารัตน หาญนอก

63133026629 นางสาวอนงคนาถ นาถํ่านาค

63133026630 นางสาววิลาวัลย พงษคําผาย

63133026631 นางสาวทวีพร อุทธาโกสม

63133026632 นางสาวหัทยา โพนนางาม

63133026633 นางสาวปAยธิดา ชูคันหอม

63133026634 นายธนนท อํานาจ

63133026635 นางสาวเบญจมาศ อาจหาญ

63133026636 นางสาวอังคณา ประมูล

63133026637 นางสาวพักตรสร คําทองยศ

63133026638 นางสาวสุจิตตรา เชื้อสาย

63133026639 นางสาวศุภาวรรณ ศรีเรือง

63133026640 นางสาวจันทรสุดา ทิพนัด

63133026641 นางสาวทวิวรรณ จันทะคง

63133026642 นางสาวปพิชญา ประเสริฐไทย

63133026643 นางสาวอินทิรา ตรีชาลี

63133026644 นางสาวจารุวรรณ พราหมณีย

63133026645 นางสาวคุณัญญา รุ<งเรือง

63133026646 นางสาวกฤษณา โวหารลึก

63133026647 นายเจษฎา ขันทอง

63133026648 นางสาวแพรวกมล ศรีสกุล

63133026649 นางสาวไพรินทร สืบ พันธ 

63133026650 นางสาวจรรญาภรณ อินธิแสง

63133026651 นายวัชเรนทร สุจริต
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63133026652 นายวรสิทธ์ิ กรรณลา

63133026653 นางสาวประถมาภรณ นรสิงห

63133026654 นายชลิตะ ศรีหพงษไพบูลย

63133026655 นางลักขณา ลาสา

63133026656 นางสาวธิดารัตน ติวสร�อย

63133026657 นางสาววารุณี ศรีนา

63133026658 นางสาวสัจจพร ประสิทธ์ิสุวรรณ

63133026659 นางสาวมณีรัตน สายสมบัติ

63133026660 นายศุภชัย บุญโรจน

63133026661 นางสาวเพ็ญนภา บริสุทธ์ิ

63133026662 นายเด<นศักด์ิ หลายโคตร

63133026663 นายสวัสดิพงศ ศรีภักดี

63133026664 นางสาวชนาภา ดีบุญมี ณ ชุมแพ

63133026665 นางสาวภิชญาพร สุขวงค

63133026666 นายอรรถพล มณีสา

63133026667 นายมโนรมย ปAYนสุข

63133026668 นางสาววิมลศิริ อาษาพันธ

63133026669 นายนวฤกษ ด�วงคุ�ม

63133026670 นายเนติพงษ วงตปุeย

63133026671 นางสาวศิรินภาภร หล�าพรหม

63133026672 นายกวิน ธีรเจริญป6ญญา

63133026673 นางสาวปนัสยา ปะนัดสุจ<า

63133026674 นางสาวณัฐนรี ชัยศิรินทร

63133026675 สิบเอกอานนท จุทะการ

63133026676 นางสาวจินดามณี วิธิบูลย

63133026677 นางสาวธันยชนก แสนประเสริฐ

63133026678 นางสาวจุฑารัตน ชาญณรงค

63133026679 นางสาวพนัฎดา พันธภักดี

63133026680 นางสาวพิมพพิสุทธ์ิ นาชัยโชติ
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63133026681 นางสาวรัศมี ไชยสุข

63133026682 นางสาววิธุอร พิศาลสาสน

63133026683 นายคมเพชร ทวยดี

63133026684 นางสาวสิริโสภา ระม�ายศรี

63133026685 นายประชา อินคะเน

63133026686 นายจักรกฤษณ เพ็ชรภา

63133026687 นางสาวภาวิณี แก�วพรม

63133026688 นายขวัญชัย คําชะนะชัย

63133026689 นางสาวชยาภัย ฤทธาพรหม

63133026690 นางสาวสิราวรรณ ภูกงลี

63133026691 นายพชรพล เทียบคุณ

63133026692 นางสาวเมทิกา ธนากุลโกศล

63133026693 นายอนุชา แดงน�อย

63133026694 นายกฤษฎา หงสโสดา

63133026695 นางสาวจิตรานุช นนทะสี

63133026696 นายอมเรศ อรุณมาตย

63133026697 นายวิษณุ สายประสม

63133026698 นางสาวปริญฑรัตน ปุญญะมาตย

63133026699 นางสาวสุภาวัลย เทพอินถา

63133026700 นางสาวจุฬาลักษณ สืบสิงห

63133026701 นางสาวสุภัค มินออน

63133026702 นายธนาวัฒน สุทุม

63133026703 นายอรรถพล เสียงไพรพันธ

63133026704 นางสาวธิฎาพร สัตยบัณฑิต

63133026705 นางสาวภิญญาพัชร ไชยคิรินทร

63133026706 นายเฉลิมชัย เชื้อพระคา

63133026707 นางสาวจุฑารัตน กองจันทร

63133026708 นางสาวกนิษฐา บัวชุม

63133026709 นายจักรพันธ ภูยอด
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63133026710 นายชัชวาลย แพงพรมพรึก

63133026711 นางสาวอัมพร ศรีวัชรกุล

63133026712 นางสาววริศรา จันทะคัต

63133026713 นางสาวศุฑาทิพย วงเจริญ

63133026714 นายศราวุฒิ อุปราชัย

63133026715 นางสาวณัฐพร จ<าน้ําเที่ยง

63133026716 นางสาวเบญญาพร ศิริกิจ

63133026717 นางสาวประภาศิริ ม<วงผุย

63133026718 นางสาวสุดารัตน ดงภูยาว

63133026719 นางสาวจุฑาภรณ มุ<งดี

63133026720 นางสาวปรางวไล สมบัติราช

63133026721 นายธาดา บริวรรณ

63133026722 นางสาวชนาภรณ เดชบุรัมย

63133026723 นางสาวปAยาอร แสงจันดา

63133026724 นางสาวจุไรวรรณ ขุ<มด�วง

63133026725 นางสาวพรสุดา ภาษี

63133026726 นางสาวมัณฑนา พยัคฆ

63133026727 นายศตวรรษ หอมสมบัติ

63133026728 นายอภิศักด์ิ โยงรัมย

63133026729 นายสังวาลย เสนาโนฤทธ์ิ

63133026730 นางสาวรุ<งนภา อุบลบาล

63133026731 นางสาวจิตรติมา จักรามาตร

63133026732 นางสาวณัฐนันท อธิสุมงคล

63133026733 นางสาวสุภาวดี อุยสุข

63133026734 นางสาวอุ�มพร ก�อมมะณี

63133026735 นางสาวกัญฑิตา แสนเมืองชิน

63133026736 นางสาวน้ําฝน อรรคฮาดศรี

63133026737 นางสาวดวงใจ ชัยสงคราม

63133026738 นางสาวสุพัตรา อ<อนสําลี
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63133026739 นางสาวรื่นฤดี ทะระคําหาร

63133026740 นางสาววชิราภรณ เพ็งพิศ

63133026741 นายปรีชา ลดกระโทก

63133026742 นายไกรวิชญ ครามสายออ

63133026743 นางภัทรมล คงทองธนโภคิน

63133026744 นางดริน ชามะรัตน

63133026745 นางสาวแคทรียา แดงชาติ

63133026746 นางสาวศิริลักษณ จันวัน

63133026747 นางสาวศุพรรณี เสนเคน

63133026748 นางสาวณัฐธยาน งอกงาม

63133026749 นางสาวรัฐนันท สมิงวรรณ

63133026750 นางสุวณี ทองคํา

63133026751 นางสาวรสสุคนธ ปาหนองแปน

63133026752 นางสาวเจนจิรา สรรพอาสา

63133026753 นางสาวกฤตยากร สุพรม

63133026754 นายณฐพล วิศาล

63133026755 นางสาวภัทรวดี คชทร

63133026756 นางสาวชนิกานต วรสวัสด์ิ

63133026757 นายณัฐพงศ ทิมจ�อย

63133026758 นายสุเมธ บรรยง

63133026759 นางสาวทิพาพันธ มีสิทธ์ิ

63133026760 นางสาววิชิตา แก�วศรีจันทร

63133026761 นางสาววรรณรดา นาวิเศษ

63133026762 นางสาวสกุณา สร�อยพาน

63133026763 นางสาวกนกวรรณ ฤทธิแสง

63133026764 นายเจตนสฤษฎ์ิ ไชยงค

63133026765 นางสาวภัทรวดี สมบัติธนดล

63133026766 นายพงศกร ลิมปMสดใส

63133026767 นายวนชาติ อภักด์ิเพชร
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63133026768 นางสาวชฏาพร พรรณมาตย

63133026769 นายนันทวัฒน วิกาสะโล

63133026770 นายอดุลยเดช ขุราษี

63133026771 นางสาวไอลดา พรกุณา

63133026772 นายจักรพงศ ด<างต้ังทอง

63133026773 นายนันทชัย ผดุงกรรจ

63133026774 นางสาวอินทุอร ป6ดถาใจ

63133026775 นายวัชรพงษ ชุมเสนา

63133026776 นางสาวนุชนาฎ จําปาลี

63133026777 นายฐฏิพล คําพันธ

63133026778 นางสาวธัญญลักษณ นามศักด์ิ

63133026779 นายธนกฤต ไชยมนตรี

63133026780 นายดิฐพงศ อันทราสี

63133026781 นางสาวฐาปนี คําภักดี

63133026782 นายราชันย ไชยมณี

63133026783 นางสาวปวีณา ลําพึงกาฬ

63133026784 นายวรัญXู แวงวรรณ

63133026785 นางสาวอภิญญา เปcงกันทา

63133026786 นางสาวชลดา บุญกันยา

63133026787 นางสาวชนิสร สุริยา

63133026788 นายรัฐกร เอกวงษ

63133026789 นางสาวกนกวรรณ บัวฤทธ์ิ

63133026790 นายวรุตม ชิลนาค

63133026791 นางสาวนุสบา นนทะวงค

63133026792 นางสาวมินตรา นิสังกาศ

63133026793 นางสาวสุพัตรา โคตรสวรรค

63133026794 นางสาวอนุนาพร ปลื้มจิต

63133026795 นางสาวรัตนาวลัย วรแสน

63133026796 นางสาวปริดา คุณหงษ
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63133026797 นางสาวศศิธร หิรัญอร

63133026798 นายธีระพงษ บุระวัฒน

63133026799 นางสาวรุจิมภัสร ก<อจิตวิศาล

63133026800 นางสาววรินทร สัณฑมาศ

63133026801 นางสาวชณิดา สุดสะอาด

63133026802 นางสาวปาลิดา ช<วยศิริ

63133026803 นางสาวญาสุมินทร สาฆ�อง

63133026804 นายวรายุทธ โดยพิลา

63133026805 นางจุราพร สัมฤทธ์ิ

63133026806 นางสาวศุภาพิชญ แสนราษฎร

63133026807 นายศศิวัฒน สุริยะแก<นทราย

63133026808 นายพชร พรหมพิทักษ

63133026809 นางสาวประภัสราวดี พุทธิษา

63133026810 นางสาวอาริสา คํามะนิตย

63133026811 นางสาวสุนันทา วังหนอง

63133026812 นางสาวบุชกร พรหมมา

63133026813 นางสาวประภัสสรา ทองออน

63133026814 นางสาวสิริวิมล ทินราช

63133026815 นายอนุวัฒน พิลาวงศ

63133026816 นางสาวกนกพร โฮมแพน

63133026817 นายวัชเรศวร เจริญวัย

63133026818 นางสาวภัคจิรา บุญกันยา

63133026819 นางสาวอัจฉรา เสนาคํา

63133026820 นายจีรวุฒิ เกตุมาชม

63133026821 นายเฉลิมวุฒิ เดยะดี

63133026822 นายจักรภัทร มังคละคีรี

63133026823 นายอดิศร เรืองเจริญ

63133026824 นางสาวชนิสรา ภูเดช

63133026825 นางสาวจรินทรพร คําเอี่ยม
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63133026826 นายชยางกูร เตมีศักด์ิ

63133026827 นางสาวพิศวรรณ ตาสาโรจน

63133026828 นายจีระ พันธ โชติวัฒนานุสรณ

63133026829 นางสาวนริศนันท ป6ญจพรอุดมลาภ

63133026830 นางสาวศิรินันท บุญมา

63133026831 นายศตวรรษ อรุณโน

63133026832 นางสาวหัทยา แก�วโกมิน

63133026833 นายสุริยา ราชโสภา

63133026834 นางสาวฐานิดา ศิริสอน

63133026835 นายเธียรวิชญ ถือสัตย

63133026836 นางสาวสาวิตรี ภารเจิม

63133026837 นางสาวภัทรานี สูงกรม

63133026838 นางมธุรา วิภักด์ิ

63133026839 นางสาวชนัดดา พวงเห็ม

63133026840 นายรังสิวุฒิ กองคํา

63133026841 นางสาวชนกณัฐ จ�อยนุแสง

63133026842 นางสาวนฤมล เมืองเหนือ

63133026843 นายวิภูษิต วิเศษศรี

63133026844 นางสาวเกตนสิรี ถารประเสริฐ

63133026845 นางสาวกนกวรรณ ชานุศร

63133026846 นายนฤเบศวร บรรนามน

63133026847 นางสาวมลธิรา อาจมุงคุณ

63133026848 นายจักรี อันทอง

63133026849 นางสาวพรรณพิสุทธ์ิ ทองอินทร

63133026850 นางสาวนันทฉัตร สังฆะสอน

63133026851 นายยุทธนา โยธามาตย

63133026852 นางสาวน้ําฝน ธนะกลม

63133026853 นางสาวจารุวรรณ เอกบริบูรณ

63133026854 นางสาวศศิธร เวียนไธสง
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63133026855 นายวุฒิพงษ ทองเขียว

63133026856 นายพรพิพัฒน เพ็งพุฒ

63133026857 นางสาววัลลญา แสงงาม

63133026858 นางสาวกรกนก กัมปนาวราวรรณ

63133026859 นางสาวกอยวรินทร บุญภิญญา

63133026860 นางสาววรรณนิภา พูลศิลปM

63133026861 นางสาวปวีณา โชคทวี

63133026862 นางสาวชญาณิน อุปกูล

63133026863 นางสาวสุรัสวดี สุดชารี

63133026864 นางสาวภัทรภรณ เขียวอําพร

63133026865 นางสาวปรางทิพ อันอามาตย

63133026866 นางสาวญาณพันธ ยศบุญเรือง

63133026867 นางสาวอรอุมา ทับพิมแสน

63133026868 นางสาวจิรัชญา ปานนี้

63133026869 นางสาวจารุวรรณ ศิริยะ

63133026870 นางสาวจิราภรณ วรรณชัย

63133026871 นางสาวอมรรัตน เมืองขวา

63133026872 นางสาวสุกัญญา สิทธิศักด์ิ

63133026873 นางสาวจุรีภรณ แก�วเนตร

63133026874 นางสาวบุษบา ขานมา

63133026875 นางสาวเบญจมาศ กองมะณี

63133026876 นางสาวศิวลักษณ รักศรี

63133026877 นายภาคิน ลีกระจ<าง

63133026878 นายเอกรัฐ แก�วหาวงศ

63133026879 นายนนทกานต หนไธสง

63133026880 นางสาวอรญาณี สารศิริ

63133026881 นางสาวนุตประวีณ อาจดวงดี

63133026882 นางสาวปนัดดา ปาละรีย

63133026883 นางสาวภัทราภรณ พงษา
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63133026884 นายชัยรัตน กองจันดี

63133026885 นางสาวกาญจนา บุญชม

63133026886 นางสาวสวิตา อ<อนละออ

63133026887 นายธนพงษ จุติรักษ

63133026888 นายวิทยา เลไธสง

63133026889 นายศุภชัย สุ<มมาตย

63133026890 นางสาวอันธิกา วาปPทะ

63133026891 นางสาวนัฎฐภรณ ปรึกไธสง

63133026892 นางสาวอรวรรณ จะที

63133026893 นางสาวชลธิรศน ดีจันทร

63133026894 นางสาวพัชรภรณ กุลซ่ือ

63133026895 นางสาวนฤมล อนุมา

63133026896 นายชาญณรงค จันทรเพ็ชร

63133026897 นางสาววัลภา พานอ�น

63133026898 ว<าที่ ร.ต.อรรถเดช เหนือจําทิศ

63133026899 นางสาวอุษา ทองยศ

63133026900 นายพงศกร เค�าแคน

63133026901 นายธีรพงษ หรูนหีม

63133026902 นายมนชัย นนยะโส

63133026903 นายกัมปนาท วินทะไชย

63133026904 นายณัฐพล บัวเกิด

63133026905 นายพงษไพทูรย ลํามะยศ

63133026906 นางสาวลลิตา แดนนาวาส

63133026907 นายทนง แสงฤทธ์ิ

63133026908 นายวีรพล ทุมชะ

63133026909 นายอลงกต จินารักษ

63133026910 นางสาวอรณิช จันสีดา

63133026911 นางสาวศิริภรณ แปยอ

63133026912 นางสาวธนัชพร แสงประสิทธ์ิ
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63133026913 นางธินีนาฏ บุตรโพธ์ิ

63133026914 นางสาวสาวิตรี มุงคุณ

63133026915 นางสาวสมฤดี สิงหคําปHอง

63133026916 นางสาวนรวดี จันทร

63133026917 นางสาวจิรสุดา สิงหพานิช

63133026918 นางสาวขวัญหทัย สุวรรณพันธ

63133026919 นายพัฒนพงษ พลเย่ียม

63133026920 นางสาวกมลแก�ว ศรีนวล

63133026921 นางสาวใบว<าน จันปอภาร

63133026922 นางสาวศันสนีย แสนเกษม

63133026923 นางสาวภัสรา มาพร

63133026924 นางสาวกนกกาญจน ทวะลัย

63133026925 นางสาวพรทิพา ชุมพรม

63133026926 นายธนวุฒิ ขันทะชา

63133026927 นายธนพงศ กลางถ่ิน

63133026928 นายวัฒนา เพ็งศรีโคตร

63133026929 นางสาวอรวรรณ สุขนี้ดา

63133026930 นายชัยพร บุญเนาว

63133026931 นายพิทยา ลาดบาศรี

63133026932 นายธนกร นารีคํา

63133026933 นางสาวสุนิสา โชคเจริญ

63133026934 นางสาวดวงฤทัย บุดดี

63133026935 นายธีระ ทองสนิทกาญจน

63133026936 นางสาวอภิญญา อุดเมืองเพีย

63133026937 นางสาวทิพยสุคนธ บิณฑสูตร

63133026938 นายปรัชญา ทองสวัสด์ิ

63133026939 นายพีรพล ธงศรี

63133026940 นางสาววิไลพร โชติประเสริฐ

63133026941 นางสาวพรกิตติยา ไพศาลภาณุมาศ
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63133026942 นายธงไชย พรหมโสภา

63133026943 นางสาวเมธีนี เขียวรัมย

63133026944 นางสาวกนกวรรณ พัดทะอําพัน

63133026945 นางสาวนิศานาถ ยอดสง<า

63133026946 นางสาวนันทญาภรณ กุลวงษ

63133026947 นายอัษฎา พบสมัย

63133026948 นางสาวกชพรรณ ฝHายทอง

63133026949 นางสาวสกุณ กุลชนะรงค

63133026950 นางสาววรัญญา ชุมนุม

63133026951 นางสาวสมพิศ ปานเนา

63133026952 นางสาวปAยนุช กาละสอน

63133026953 นางสาวเปรมวดี ฤาเวทย

63133026954 นางสาวปวีณา จิตบุตร

63133026955 นางสาวกานตศิวกร คําวิเศษธนธรณ

63133026956 นางสาวณัฐนิชา อิ่มน้ําขาว

63133026957 นางสาวปาลิตา ตรีศาตร

63133026958 นายพูลทรัพย ขาวแสง

63133026959 นางสาวทิพยสุดา เอี่ยมแสงวัฒนา

63133026960 นางสาวณัฐธิดา สุป6จชา

63133026961 นางสาวจินตนา พิมพทอง

63133026962 นางสาวปรางคทิพย ศรีอําไพ

63133026963 นางสาวพัชรินทร คุรุนันท

63133026964 นางสาวมธุรดา อินทรักษา

63133026965 นางสาววนารี สมนึก

63133026966 นางสาวพรนภา สุ<มมาตย

63133026967 นางสาวภษร วรรณเวช

63133026968 นางสาวจันทิมา คําทองโซ<

63133026969 นางสาวสร�อยอําไพ ไชยงาม

63133026970 นางสาวพลอยชมพู อุดรทักษ
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63133026971 นางสาวเกล็ดดาว เวฬุคามกุล

63133026972 นายศรัณยพงศ ระเวงวรรณ

63133026973 นายอนุชิต เทียงดีฤทธ์ิ

63133026974 นางสาวภิญญาภรณ ฮดมาลี

63133026975 นางสาวณัฐวดี นิลนนท

63133026976 นายณัฐปคัลภ ซุ<นกลาง

63133026977 นางสาวเบญ จุดศรี

63133026978 นางสาวณัฐสุดา แสงจันทร

63133026979 นายวรพจน ธรรมศิริรักษ

63133026980 นางสาวปรียาพร ธีระโรจน

63133026981 นางสาวศิรินาถ แซงโคตร

63133026982 นางสาวกาญจนา ปาสารักษ

63133026983 นายธนาวุฒิ ศรีโซ�ง

63133026984 นางสาวอาภัสรา ก�อมมะณี

63133026985 นายสรวิศ เกลี้ยงสมร

63133026986 นางสาวสุวนันท ไชยคําเฮือง

63133026987 นางสาวรุ<งทิวา ใยบัว

63133026988 นางสาวณัฐธิดา จันทรทอง

63133026989 นายอภิสิทธ์ิ พิรุณสุนทร

63133026990 นางสาววันวิสาข เลิศมงคลตระกูล

63133026991 นางสาวศุภลักษณ ราชบัณฑิต

63133026992 นายวิธวัฒน พิมพศรี

63133026993 นางสาวภิรมยา สิทธิไกรพงษ

63133026994 นางสาวกนกวรรณ ฮุยดา

63133026995 นายชานนท หิรัญนุเคราะห

63133026996 นางสาวสโรชา นาทองชัย

63133026997 นายพิชัยยุทธ แสนลัง

63133026998 นายณัฐวุฒิ พงษสุระ

63133026999 นางสาวจิรารัตน พวกพระลับ
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63133027000 นายอนุชา จันทอุตสาห

63133027001 นางสาวจิรัชญาภรณ สาสิม

63133027002 นางสาวฐานิดา กอสุวรรณ

63133027003 นางสาวโสภาวรรณ บุตรจันทร

63133027004 นายโอฬาร สอนพันละ

63133027005 นางสาวธิดานันท สีหคุณังกุล

63133027006 นายชิษณุพงศ ดรหลาบคํา

63133027007 นางสาวอาภาสิริ คําครู

63133027008 นางสาววรางคณา ภูเฮืองแก�ว

63133027009 นายวชิรวิทย ศรีหาคลัง

63133027010 นางสาวสุภาพร สุภาวัน

63133027011 นายชนะชน ประทุมทา

63133027012 นางสาวพรทิพย คงแสนคํา

63133027013 นางสาวสุภาพร เจนวิถี

63133027014 นางสาวชญาณนันท พุทสุด

63133027015 นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร

63133027016 นางสาวมินตรา แสงภารา

63133027017 นายรักษพงษ มาตยวิเศษ

63133027018 นายเชวงศักด์ิ ประกอบเสริม

63133027019 นางสาววชิราพร เหมวงษ

63133027020 นายประเสริฐ วงษาเนาว

63133027021 นางสาวสุดารัตน บุตรเก่ิง

63133027022 นางสาวณีรนุช นามหาไชย

63133027023 นางพิไลลักษณ แนวประเสริฐ

63133027024 นางสาวสุพัตรา พิเศษศรี

63133027025 นางสาวณกันยกรณ อามาตยเสนา

63133027026 นายกานตดนัย สุขประเสริฐ

63133027027 นายอนุกูล ชํานาญสิงห

63133027028 นางนฤมล น�อยนอนเมือง
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63133027029 นางสาวอาทิตยา ขัตินนท

63133027030 นายพลกฤษณ แก�วเกษศรี

63133027031 นางสาวบุษกร แสงจันทร

63133027032 นางสาวนวพรรษ จารยแปะ

63133027033 นายอนุชิต ศรีไพรวรรณ

63133027034 นางสาวภัทรกานต พูนสกุล

63133027035 นางสาวมณีรัตน ตาสา

63133027036 นางสาวอภิญญา มุงคุณ

63133027037 นางสาวกัญญาณัฐ บุตรแสนโคตร

63133027038 นายเลิศศักด์ิ พุทธวงษ

63133027039 นายณัฐนันท รังสิยะเสถียร

63133027040 นายพลษกร จันทรจําเริญ

63133027041 นายณัฐวิทย โคตรสุโพธ์ิ

63133027042 นางวราภรณ หลวงน�อย

63133027043 นายภัทรภณ สีเทา

63133027044 นางสาวภัททิรา เจริญมา

63133027045 นายพงศธร ถําวาปP

63133027046 นายธีรพงษ แสนศรี

63133027047 นางสาวธีราพร แก�วคําสอน

63133027048 นางอัจฉราวรรณ สิมมา

63133027049 นายชัชวาล เฮียงเฮี่ย

63133027050 นางสาวประภัสสร จันทราษี

63133027051 นางสาวสุรียรัตน ฟองอ<อน

63133027052 นางสาวชุติมา นาโนนม<วง

63133027053 นางสาวอรอนงค มูลละศรี

63133027054 นางสาวสิริวัฒนา กลางประพันธ

63133027055 นางสาวปรียาภรณ วิทยเวทย

63133027056 นางสาวสิริสุภา โชคบัณฑิต

63133027057 นางสาวกิตติยา นันทวี
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63133027058 นายมนตรี พรมหลวงศรี

63133027059 นางสาวจันทรเพ็ญ วิชาชัย

63133027060 นางสาวสุขวดี ศรีสําอางค

63133027061 นางสาวปนัดดา ผจญศึก

63133027062 นางสาวอุทัยพร นาสวัสด์ิ

63133027063 นางสาวนิภารัตน บาลี

63133027064 นายวัชรพงศ จันสุข

63133027065 นายกิตติ ธาราวดี

63133027066 นางสาวชุติกาญจน คมขํา

63133027067 นางสาวอรัญญา ชูปาน

63133027068 นางสาวนฤมล กลางเสนา

63133027069 นางสาวกาญจนาพร นาเสริฐ

63133027070 นางสาวหทัยชนก อัคคะประสา

63133027071 นางสาวทักษพร สารมะโน

63133027072 นางสมศิลปM สุขสําราญ

63133027073 นางสาวพรชนก วงศฉลาด

63133027074 นางสาวภารดี ดาวสาวะ

63133027075 นางสาวปAยะธิดา ชัยพรมมา

63133027076 นางสาววรุณพันธ ไชยจิตร

63133027077 นางสาวนฤมล ธนูสา

63133027078 นายจักรกฤษ คลังกลาง

63133027079 นางสาวพัณณชิตา ศรีน�อยพรม

63133027080 นางสาวจันทกานต พูลกลาง

63133027081 นายไอสูรย ปุยละเทิม

63133027082 นางสาวรัชนีกร แย�มชัยภูมิ

63133027083 นายกฤษดา ศิริวัฒนกุล

63133027084 นางสาวสุพิชญา พันธุลาภ

63133027085 นางสาวลําดวน สมอบ�าน

63133027086 นางสาวจุฑามาศ โนคํา
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63133027087 นางสาวพิชามญชุ บุญญเศรษฐ

63133027088 นายธีรเจต ธนะนู

63133027089 นางสาวพิชญา รักษาชาติ

63133027090 นายอภิชัย สมมุ<ง

63133027091 นางสาวธนพร แก�วสุข

63133027092 นางสาวจุฑามาศ หงษป6ญญา

63133027093 นายนวพล จันดาบุญ

63133027094 นางสาวสร�อยสุดา สิมสา

63133027095 นายพงษศักด์ิ สิมมา

63133027096 นางสาวธิดารัตน สุวรรณบุผา

63133027097 นางสาวจุฑาทิพย กองจันทร

63133027098 นางสาวมัทนา สุระเสน

63133027099 นางสาวภวันรัตน หาญฟHาเลื่อน

63133027100 นางสาวปAชฎา ราชาธร

63133027101 นายศราวุฒิ กรรณลา

63133027102 นางสาวธนภร กอเสนาะรส

63133027103 นางสาวจุฬาลักษณ พินิจมนตรี

63133027104 นางสาวปาริชาติ นุบาล

63133027105 นายปฏิมากร สุป6ญญา

63133027106 นางสาวกัญญารัตน เทียมแก�ว

63133027107 นายกมลวัฒน จัดนอก

63133027108 นางสาวชนิษฎา แทนนิกร

63133027109 นางสาวเบญจวรรณ คะสุวรรณ

63133027110 นายธีรพงษ พวงจําปา

63133027111 นางสาวเกศสุดา เสนาอุดร

63133027112 นางสาวจุฑารัตน หลักทรัพย

63133027113 นางสาวธีรดา ภูนางดาว

63133027114 นายรัฐกร วิชัย

63133027115 นางสาวสุดารัตน พัทมี
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63133027116 นางสาวประภากร ชุปวา

63133027117 นายวรินทร เพ็ชรเขียว

63133027118 นางคนึงนิตย บุตรจันทร

63133027119 นางสาวธนาภรณ ฝนดี

63133027120 นางสาวสุทธญาณ สีดา

63133027121 นายฐาปกรณ ชํานาญไพร

63133027122 นายศิวรัฐ คําภูเมือง

63133027123 นายจารุทัศน จงรวมกลาง

63133027124 นางสาวสุจิตรา สีสด

63133027125 นายศรัณยวัฒน พลเรียงโพน

63133027126 นายยุทธนา เสนาโนฤทธ์ิ

63133027127 นางสาวเบญจมาศ คุณะ

63133027128 นายอิทธิพล ลืออํานาจ

63133027129 นางสาวอัชฌพรรณ สิทธิกรณ

63133027130 นางสาวปาริชาติ หาญสินธุ

63133027131 นางสาวพิมพพิชชา พรมภักดี

63133027132 นางสาวมัลลิกา เจริญชนม

63133027133 นางสาวจริยา คําภาพล

63133027134 นางสาวอังสุฎา พันกุล

63133027135 นายแดนยศ ผลารักษ

63133027136 นางสาวสุนทรีย ทวีเปล<ง

63133027137 นางสาวมนิสรา สอรักษา

63133027138 นางสาวภาวิกา ภูจักงาม

63133027139 นายภาณุวัฒน สาระโว

63133027140 นางสาวนุชรีพร ช<างไถ

63133027141 นายราณพ ห<วงสมบัติเจริญ

63133027142 นางสาวชุติกาญจน ภูผิวแก�ว

63133027143 นางสาววิจิตรา สละ

63133027144 นายทวีศักด์ิ ชูรัตน
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63133027145 นางสาววิกานดา แสนหาญ

63133027146 นางสาวชนาธิป พิทักษ

63133027147 นางสาวกุลสตรี เหลาธรรม

63133027148 นางสาวณัฐสุดา เอกตาแสง

63133027149 นายเนติเกียรติ ดาวแจ�ง

63133027150 นางสาวปAยมน ห�าวจันทึก

63133027151 นางสาวยุวรี รัตนธรรม

63133027152 นางสาวปริญญาพร โคทนา

63133027153 นางสาวสุภารัตน หวดชัยภูมิ

63133027154 นางสาวสโรชา โพวิเศษ

63133027155 นางสาววันศิริ จําปาหวาย

63133027156 นางสาวเจนทิรา กู�เขียว

63133027157 นายสุทธิชัย ศรีทอง

63133027158 นางสาวเพ็ญประกายมาส สาบุ

63133027159 นางสาวสิทธิณี ศรีป6ตเนตร

63133027160 นางสาวศษิณา ไถวสิน

63133027161 นางสาวสุวนัน แหวนนิล

63133027162 นางสาวศิรินาถ เลพล

63133027163 นางสาววิชชาพร รองสุดใจ

63133027164 นางสาวภัคฐิชา นกแก�ว

63133027165 นางสาวณัฐรัตน ศิริยัญ

63133027166 นางสาวปวีณา เหง�าพันธ

63133027167 นางสาวปวีณา สุระแสง

63133027168 นางเยาวนุช อุปปAด

63133027169 นางสาวทิพานันท สุขจันดา

63133027170 นางวิภาศิริ อินทรกลาง

63133027171 นางสาวประภาศรี เกษทองมา

63133027172 นางสาวกนกวรรณ สงกลาง

63133027173 นายญาณสิทธ์ิ ทรัพยทวี
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63133027174 นางสาวกนกวรรณ สนิทนวล

63133027175 นางสาวรัตนาภรณ แสนสี

63133027176 นางสาวสุดารัตน วิสัย

63133027177 นางสาวเบญจภรณ ช<วยปุKน

63133027178 นางสาวกฤติยาภรณ สนิท

63133027179 นางสาวนวลสิริ แสงธง

63133027180 นายฉัตรมงคล สิงหฺกลาง

63133027181 นางสาวศิริพร พรมมาต�น

63133027182 นางสาวประภาสิริ ศรีคง

63133027183 นางสาวศศิวิมล เตรียมเวชวุฒิไกร

63133027184 นายศิรวิชญ เจือจาน

63133027185 นายทักษนัย พัศดุ

63133027186 นายภูริวัฒน หาญชิต

63133027187 นางสาวจริยา ทําบุญ

63133027188 นายสุริยา นามบิดา

63133027189 นายอนันต แสงอรุณ

63133027190 นางสาววรัญญา จิตรประทักษ

63133027191 นางสาวศรินทิพย ทองแท�

63133027192 นางนิภาพร ตรีชาลี

63133027193 นางสาวมัญชรัตน ฉันทพจน

63133027194 นายชณชล ลาไชย

63133027195 นายจักริน ย่ิงสําราญ

63133027196 นางสาวปภัสรา ลือยงวัฒนา

63133027197 นางสาวปAยะนุช มีคําทอง

63133027198 นายสุรนันท แสงงาม

63133027199 นางสาวอภิญญา เทียบป6ด

63133027200 นางสาวกนกวรรณ จันทรักษ

63133027201 นายวรปรัชญ จรดรัมย

63133027202 นางสาวจินตจุฑา สามหาดไทย
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63133027203 นายธนวิทย สนามพล

63133027204 นางสาววิจิตรา พลสําโรง

63133027205 นางสาวนนทกร ศรีหาญ

63133027206 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรอยู<

63133027207 นางสาวพัชริญา ศรีหัวทน

63133027208 นายพงษพัฒน ศรีพาบุญ

63133027209 นางสาวสุชาดา เจริญใจ

63133027210 นางสาวชยลักษมี ส<งศรี

63133027211 นายยุทธพงษ หล�าดี

63133027212 นายเฉลิมพล อ<อนตา

63133027213 นางสาวอัจฉรา พันธเลิศ

63133027214 นายพิชชากร พะเลียง

63133027215 นางสาวพรรณิภา ลุนธิระวงค

63133027216 นายศักด์ิดากรณ ยุบลมล

63133027217 ว<าที่ร�อยตรีหญิงพรพรรณ จําปาศรี

63133027218 นางสาวธัญณิชา ประกอบนันกุล

63133027219 นางสาวณัฐกมล นุริตมนตรี

63133027220 นางสาวกนกพร เสนาเสถียร

63133027221 นางสาวพัชรประภา พรหมพันธใจ

63133027222 นางสาวสุพรรณิการ เพ็ชรทอง

63133027223 นายธีระศักด์ิ ผาเหลา

63133027224 นางสาวละมัย บรรเทพ

63133027225 นายปAติเกียรติ จันทรจตุรภัทร

63133027226 นางสาวจิรพร ทรัพยวิบูลย

63133027227 นางสาวศรัญยา จันทรอุดร

63133027228 นางสาวณัฐธวรา เดชพรม

63133027229 นางสุกัญญา แก�วปฏิบัติ

63133027230 นายอานนท งอสอน

63133027231 นางสาวสีสุดา มูลมาตร
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63133027232 นางสาวนัจนันท สีหาฤทธ์ิ

63133027233 นางสาวอาทิติยา คินันติ

63133027234 นางสาวทาวีณา บุตรพรม

63133027235 นางพรทิภา เดชบุรัมย

63133027236 นางสาวสุภาวิตา ชัชวาลกิจ

63133027237 นายสมบัติ สีสุทะ

63133027238 นางสาวพรมพร พรหมเมตตา

63133027239 นางสาวพัชรินทร ใคร<นุ<นนา

63133027240 นางสาวกัณฑภิรมย สุดสนธ์ิ

63133027241 นายวราวุธ มาลาพุด

63133027242 นายรักษ สีเสน

63133027243 นางสาวสิรินภา พูลสวัสด์ิ

63133027244 นางกัญญาภัค ปHองแก�ว

63133027245 นางสาวศดานันท บุญเกิน

63133027246 นางสาวปานตะวัน ภูพาดแร<

63133027247 นางสาวปนัดดา โอบอ�อม

63133027248 นางสาวฬุริยา ประสมหงษ

63133027249 นางสาววชิรญาณ คําลือ

63133027250 นายธีรวัฒน ป6ญญา

63133027251 นางสาวสาวิตรี อู<เงิน

63133027252 นายวงศกร จอมทอง

63133027253 นางสาวพัชราพรรณ รามศิริ

63133027254 นางสาวอัจฉรี โพธ์ิรัตน

63133027255 นางสาวศิริพร พันธุตะเภา

63133027256 นางสาวพรรณพิไล อามาตยมนตรี

63133027257 นางสาวอนันตรา ป6ญญะ

63133027258 นางสาวสุนิสา เมืองป6ญญา

63133027259 นางเปรมฤทัย ภูจอมนิล

63133027260 นายวิโรจนรัตน ดลป6ดชา
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63133027261 นางสาววริศรา ตรัยตันติวงศ

63133027262 นายเกรียงไกร ใจคําแปง

63133027263 นายอนุวัฒน ถ�วยทอง

63133027264 นางสาวพรณิภา วงษุเพ็ง

63133027265 นางสาวธารทิพย มะลิขจร

63133027266 นายธนวัฒน ปรุโปร<ง

63133027267 นางสาวชฎาธาร ลอองแก�ว

63133027268 นางสาวอาแอเสาะ แสงศร

63133027269 นางสาวลัดดาวรรณ แก�วกองสี

63133027270 นางสาวสุนันทา คํามะณี

63133027271 นางสาวจักรปราณี หนุนแหลมทอง

63133027272 นางสาวบุณยาพร จับใจเหมาะ

63133027273 นางสาวกชกร อุดมเดช

63133027274 นางสาวนิภา อิ้งชัยภูมิ

63133027275 นายศุภวัฒน พาลารัตน

63133027276 นางสาววิธิดา พรรณขาม

63133027277 นางสาวปรียาภรณ เหล<าหว�าน

63133027278 นางสาวณฐกมณ โรจนสราญรมย

63133027279 นางสาววีรพร ภาโสม

63133027280 นางสาวพัชริดา ผลจันทร

63133027281 นางสาวลัดดา มะปะทา

63133027282 นายสุรสิทธ์ิ เทพศิริ

63133027283 นางสาววราภรณ ธาดา

63133027284 นางสาวสุพัตรา แจ<มปรีชา

63133027285 นางสาวเกษฎาภรณ ศรีกู<กา

63133027286 นายสุทธิศักด์ิ เอื้ออรัญโชติ

63133027287 นางสาวป6ทมา คูหา

63133027288 นางสาววิภาวินี นันทเสนา

63133027289 นางสาวปริญญาพร เสยสูงเนิน
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63133027290 นายกิตติพงษ อิโน

63133027291 นางสาวกัญญณณัฏฐ พันอินากูล

63133027292 นางสาวอนุสรา แซงโคตร

63133027293 นายพรเชษฐ พงษสระพัง

63133027294 นายภัทรพงษ พรมนิล

63133027295 นางสาวรัตติกา พัฒยา

63133027296 นางสาวอินทิรา นารถทา

63133027297 นางสาวอาทิตยา นามแสง

63133027298 นางสาวสุดาทิพย สงฆัง

63133027299 นางสาววนิดา ดาแก�ว

63133027300 นางสาวสุภักษร แพ<งศรีสาร

63133027301 นางสาวสายชล ไลไธสง

63133027302 นางสาวสุทธิดา กลบรัตน

63133027303 นายจักรพงษ โพระกัน

63133027304 นางกวิสรากรณ แกมเงิน

63133027305 นางสาวภูรีรัตน สูรยาวัฒนสกุล

63133027306 นางสาวสุนทริตา สันวิลาศ

63133027307 นางสาวอุรัสยา ศรีทอง

63133027308 นางสาวศศิธร ชมวงศ

63133027309 นางสาวฐิติฬภัทร คําหงษา

63133027310 นางสาวตรีกมล คุณาศิลปM

63133027311 นายสุธากร สิโนรักษ

63133027312 นางสาวศรัณยา พันธุโยธา

63133027313 นางสาวศิริวรรณ สิมลี

63133027314 นางสาวจณิสตา จิตรนอก

63133027315 นางสาวรักษณาลี จิตรโคตร

63133027316 นางสาวศิรินันท ฮวดศรี

63133027317 นางสาวเจนจิรา อันทระ

63133027318 นางสาวพัชราภรณ ผือโย
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63133027319 นางสาวปวีณา รัตนอารยธรรม

63133027320 นางสาววนิดา ไชยเสริม

63133027321 นางสาวโยธะกา รังกลิ่น

63133027322 นางสาวทพัชชา หิรัญคํา

63133027323 นางสาวชมพูนิกข พาลิเพ็ง

63133027324 นายศรัณยู สนิทไชย

63133027325 นายอลังการ คงสีไพร

63133027326 นางสาวอรดี เย็นเกษม

63133027327 นางสาวปรัชญาพร ใยชัยสงค

63133027328 นางสาวเฌอรินทรดา ง้ิวสุภา

63133027329 นางสาวชุลีพร สารประเสริฐ

63133027330 นางสาวพรไพลิน เข็มกลัดทอง

63133027331 นางสาวซูซานา บินอาแวเตTะ

63133027332 นางสาวผกามาศ ภารประดิษฐ

63133027333 นายธีรวัฒน ป6ดทุม

63133027334 นายนฤพล ภูสีฤทธ์ิ

63133027335 นางสาวชุลีกร หะธรรมวงษ

63133027336 นางสาวสกาวรัตน ทองอุทัยศรี

63133027337 นายประณิธาณ ภารสง<า

63133027338 นางสาวธิดาภรณ ภูพันนา

63133027339 นางสาวผ<องพรรณ เฉิดเจิม

63133027340 นายบุญภัช แก�วมงคล

63133027341 นายสุทน บุญตัน

63133027342 นางสาวพรชิตา พิมดี

63133027343 นางสาวพิมพรําไพ วงศนาค

63133027344 นางสาวปาริชาติ ภูดวงเดือน

63133027345 นางสาวดรุณี วิชัย

63133027346 นางสาวพิกุลแก�ว ภูบุญอ�วน

63133027347 นางสาวนพธีรา ศรีวงษชัย
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63133027348 นางสาวณัฐภัสสร สุทธิประภา

63133027349 นางสาวสุพัตรา เขตเวียง

63133027350 นางสาวสุจิตรา สุวรรณธรรมมา

63133027351 นางสาวอัญชลี กัญญาวัชยุวพงษ

63133027352 นายสวิชญา บัวเรียว

63133027353 นางสาวกฤติยาพร ขันแข็ง

63133027354 นางสาวอรอุมา แก�วอาจ

63133027355 นางสาวพรพิลาศ มูลทรัพย

63133027356 นางสาวณัฐพร เจริญตา

63133027357 นางสาวนนทลีย ชินจอหอ

63133027358 นายก่ิงไผ< อุตตะโชติ

63133027359 นางสาวรัตนาพร สีหะวงษ

63133027360 นางสังวาลย วงคําจันทร

63133027361 นายบัณฑิตย ตรียสูตร

63133027362 นายธนพันธุ มโนชัย

63133027363 นางสาวนิภาพร โคตรวงษา

63133027364 นางสาวรัตนวดี สิงหสม

63133027365 นายวิชัย เนื่องไชยยศ

63133027366 นางสาวพัชรินทร ชัยสิงห

63133027367 นางสาวมัณฑนา กองใจบุญ

63133027368 นางสาวดิษยากร ดวงสิงห

63133027369 นายอิสราวุธ วานิชพันธ

63133027370 นางสาวณ.หทัย สุนทรชัย

63133027371 นางสาวจตุภรณ จันตะโย

63133027372 นางสาวรัตนา แก�วมาตย

63133027373 นางสาวกมลวรรณ กงภูเวช

63133027374 นายมงคล มุ<งชู

63133027375 นายณัฐวุฒิ เจริญสรรพ

63133027376 นางสาวสุภัสสร เมธีปฏิภาน
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63133027377 นายเจนณรงค นารอง

63133027378 นางสาวณัฏฐนรี ลาดบัวขาว

63133027379 นายพิชXุตม เพียรภายลุน

63133027380 นางสาวสิริณภาค ไพใหล

63133027381 นางสาวดวงสุดา วันทอง

63133027382 นายสุรชาติ สุวรรณ

63133027383 นางสาวศิรินทรา พรมภักด์ิ

63133027384 นางสาวปรียาวรรณ ผิวขาว

63133027385 นางสาวปAยะพร ใหม<คามิ

63133027386 นางสาวกิติญาดา ศรีกุล

63133027387 นางสาวสุนิรัตน ธรรมรัตน

63133027388 นางสาวปนัดดา บุญเจริญ

63133027389 นางสาวนลินลักษณ แสงสว<าง

63133027390 นายรัชตพงษ โพธ์ิศรีวังชัย

63133027391 นายเศรษฐศิริ ลาวินิจ

63133027392 นางสาวปองสิริ วิมลสุรนาถ

63133027393 นายสุริพงศ อินทรรัตน

63133027394 นางสาวธัญชนก แสงสุระ

63133027395 นายอทิติคุณ จอมไธสง

63133027396 นางสาวรัชนีกร เจริญชัย

63133027397 นายณัฐภัทร สุขวิสูตร

63133027398 นางสาวสุพรรษา คําจันทร

63133027399 นางสาวชุดาพร ทศชาญ

63133027400 นายสรายุทธ บุญเฒ<า

63133027401 นางสาวอภิชญา ชัยศิริ

63133027402 นางสาวชฎาพร มะพันธ

63133027403 นายกามนิต แสนสุขเลิศ

63133027404 นางสาวพิทยาพร อันสุวรรณ

63133027405 นางสาวพรญาณี วิไลวรรณ
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63133027406 นายอภิวัฒน สีแสง

63133027407 นางสาวเกศรินทร มาละออ

63133027408 นายสรศักด์ิ ยามะนันท

63133027409 นายวรเทพ กรุงนอก

63133027410 นางสาวปAยะรัตน ดวงดูสัน

63133027411 นางสาวสสิวัลย ตรีบัว

63133027412 นางสาววชิราภรณ พฤกษตาล

63133027413 นางสาวชลธิชา โนภูเขียว

63133027414 นางสาวปวีณา คํามูล

63133027415 นายเกียรติศักด์ิ โฉมสุภาพ

63133027416 นางสาวรัตติยากร ชมชื่น

63133027417 นางชลิตา หงษชุมแพ

63133027418 นางสาวกมลลักษณ บุษบงก

63133027419 นายทองสอน บุญไสว

63133027420 นายสิทธิชัย อ�นอารี

63133027421 นางสาวกรกนก สุทธการ

63133027422 นางสาวชุตินันท ฤทธิวงค

63133027423 นางสาวสุชานันท ไชยโส

63133027424 นางสาวสุปรียา ไชยสิทธ์ิ

63133027425 นายวศิน ทีสุกะ

63133027426 นางสาวจิรภา ศรีเชียงสา

63133027427 นางสาวรัตนา ผาคุยคํา

63133027428 นางสาวชฎารัตน ศรีนาม

63133027429 นางสาวสุทธิดา คงเลิศกิตติ

63133027430 นางสาววิลาวัลย แก�วสม

63133027431 นายอาทิตย มิอามาตย

63133027432 นางสาวพรทิวา วิลัยพิทย

63133027433 นางสาวรัชนีวรรณ รักจันทร

63133027434 นางสาวอินธุอร กว�างขวาง
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63133027435 นางสาวธนัชชา สุดดี

63133027436 นายจตุรพร เจือจุน

63133027437 นางสาวธนภร อิ่มสมบัติ

63133027438 นางสาววาสนา อุชี

63133027439 นางสาวสุภาวดี ส�มหวาน

63133027440 นางสาวกมลชนก ศรจันทร

63133027441 นางสาวจุฑาภรณ ภูมาสี

63133027442 นางสาวนิภาพร วิเศษชาติ

63133027443 นางสาวพัชรพร พุทธรัสสุ

63133027444 นางสาวอภิรดี หม่ืนรัตน

63133027445 นางสาวกุลพิมล วงษคง

63133027446 นายทวีชัย พรมชาติ

63133027447 นางสาวกชนิภา อาจวิชัย

63133027448 นางสาวสรัลชนา พงศวัฒนาวิจิตร

63133027449 นายวรวุฒิ อินธิสอน

63133027450 นางสาวกนกวรรณ นิระวรรณ

63133027451 นางสาวฉัตรนภา โนวาท

63133027452 นางสาวดวงใจ เหมือนมี

63133027453 นายวิทวัส สื่อเจริญอัครกุล

63133027454 นางสาวป6ทมพร กอนจันทร

63133027455 นางสาววนิดา น�อยเสนา

63133027456 นางสาวศิริรักษ ดวงอุปะ

63133027457 นางสาวสกาวรัตน คําด�วง

63133027458 นางสาวทิราภรณ เอื้อยศรี

63133027459 นางสาวนันทิชา วรรณทอง

63133027460 นางสาวณหทัย เถินบุรินทร

63133027461 นายคุณานนต มงคลสิน

63133027462 นายศุภกรณ แปน�อย

63133027463 นางสาวสิรามล ทองตัน
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63133027464 นางสาวอนงคนาถ พิกุลศรี

63133027465 นายอาทิตย สกุลศรี

63133027466 นางสาวยลดา ฤทธิศักด์ิ

63133027467 นายวัฒนา หมู<โสภณ

63133027468 นายคฑาวุธ บุตรจําปา

63133027469 นายอดิศักด์ิ จันทรประทักษ

63133027470 นางสาวอรพิน ประทิน

63133027471 นางสาวพิยดา แดนดี

63133027472 นางสาวสุดารัตน ภารจรัส

63133027473 นางสาวมณีรัตน เมฆา

63133027474 นางสาวอรอนงค แซ<ต้ัง

63133027475 จ.ส.อ.หญิงยุพาภรณ ญาณศิริ

63133027476 นางสาวหทัยชนก แพงงา

63133027477 นางสาวรุ<งศิริ แสงดี

63133027478 นางสาวมณฑิตา หาญพรม

63133027479 นายกฤตยชญ ประสิทธ์ินอก

63133027480 นางสาวธันยชนก แก�วอ�น

63133027481 นางสาวปาริชาติ ศรีภา

63133027482 นางสาวพัชรี โนดไธสง

63133027483 นายธนากร ไชยคํานวน

63133027484 นางสาวธนะรัศม์ิ ศิลาเรืองนนท

63133027485 นางสาวธัญสินี สอนมะณี

63133027486 นายวัชระ วงมา

63133027487 นางป6ญจมาภรณ ปลื้มจิตร

63133027488 นางสาวณัฐยา สุขธวัช

63133027489 นางสาววราภรณ ประทุมชาติ

63133027490 นางสาวนิสารัตน กงชัยภูมิ

63133027491 นางสาวธิดาปวี เกรียงไกร

63133027492 นางสาวเพชรรัตน นวลบุญมา
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63133027493 นางสาวอมรรัตน  <ผ<านสุวรรณ

63133027494 นายสุภินันท ชูแสง

63133027495 นางศุภลักษณ พิลาดา

63133027496 นายชินพัฒน อุทัยสาร

63133027497 นางสาวณัฐกานต นนศรีภักดี

63133027498 นางสาวอมิกา กัปโก

63133027499 นางสาวภัสราภา ชากํานัน

63133027500 นางสาวนารีรัตน แพงทรัพย

63133027501 นางสาวมุทิตา เพ็งวิชา

63133027502 นางสาวชญาดา โคตรดง

63133027503 นายปวเรศ ปุยฝHาย

63133027504 นางสาวสมสุนิสา แก�วอาษา

63133027505 นางสาวภาวิณี พวงร�อย

63133027506 นางสาวฑิติยา กลิ่นนาค

63133027507 นายชวลิต แสนมาโนช

63133027508 นายธนากร ช<องงาม

63133027509 นางสาวกมลชนก จําวงศลา

63133027510 นางสาวณัฏฐกานต ตรีเหลา.

63133027511 นางสาวอริสรา เกิดถาวร

63133027512 นางสาวสิริพร ระม�ายศรี

63133027513 นางสาวสุภาณี สุขะลี้

63133027514 นายพีระพงษ วงคแก<นเวียง

63133027515 นางสาวพลอยกมล บุญย่ิง

63133027516 นางสาวสุพัทยา ศรีอาภรณ

63133027517 นางสาวกรรณิการ สาขันธโคตร

63133027518 นางสาวแพรวนภา มหามาตย

63133027519 นายไพศาล วาบสูงเนิน

63133027520 นายบุญญฤทธ์ิ จําเริญโชค

63133027521 นางสาวจุฬาลักษณ ปลัดขวา
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63133027522 นายเจษฎา พัชรมณีปกรณ

63133027523 นางสาวนิชาภา ใจอ<อน

63133027524 นางสาวบุษกร วิชาชัย

63133027525 นางสาวภัทรานิษฐ ดวงพิมพ

63133027526 นายนิธิวัฒน ศรีแก�วตู�

63133027527 นางสาวสุจิตรา โตTะชาลี

63133027528 นางสาวนิพาดา ปุKนประโคน

63133027529 นางสาวนุดาวัลย จันทร<Oอ<อน

63133027530 นางสาวนัทมล เมืองแสน

63133027531 นางสาวคัมภีรยา ทองสุข

63133027532 นางสาวสุรีพรรณ สินพูน

63133027533 นางสาวอนุธิดา ศรีภิรมย

63133027534 นางสาวจันทิมา ประยูรชาญ

63133027535 นางสาวชนิกานต สร�อยสูงเนิน

63133027536 นางสาวธัญญารัตน มะสุใส

63133027537 นางสาวมินตรา ปุเรนเต

63133027538 นางสาวธนัชชา สิทธิขวา

63133027539 นางสาวระวิวรรณ วันวิเศษ

63133027540 นางสาวอรทัย ลีกิตติภพ

63133027541 นายปฏิมากร ภูดวง

63133027542 นางสาวกัลยานุช ดวงพระราช

63133027543 นางสาวจงรักษ ภาสกานนท

63133027544 นางสาวพัชรียาภรณ จักรนารายณ

63133027545 นายสราวุฒิ พันธุเนียม

63133027546 นางสาวสุธิดา กุนะ

63133027547 นางสาวพรนารี บํารุงภักด์ิ

63133027548 นางสาวสุทธิดา มาปHอง

63133027549 นางสาวเกตุแก�ว ทิพวงษ

63133027550 นายโชคทวี วงคําสิทธ์ิ

หน�า 950 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133027551 นายธวัชชัย แก�วกัณหา

63133027552 นางสาวขนิษฐา ศรีงาม

63133027553 นายจีระเดช สมภักดี

63133027554 นางสาวชญาดา สุตะนนท

63133027555 นางสาวมัทนา สุวรรณพันธ

63133027556 นายภูวสิษฏ พิพรรธนมงคล

63133027557 นางสาวกอนีตะห ปAยา

63133027558 นายนภัทร แสงประเสริฐ

63133027559 นางสาวรติมา วิโรจอาจ

63133027560 นางสาวอรนุช ศรีกุดตา

63133027561 นายชัชนันต นาหลุบเลา

63133027562 นางสาวเสาวลักษณ ภูนิคม

63133027563 นางสาวศิรินาฏ พลนิกร

63133027564 นางสาวนิตยา ดวงแสง

63133027565 นายปAยะพงษ ศรีใคร

63133027566 นางสาวสุชาดา แก�วพิลา

63133027567 นางสาวบุศรากร สอนเงิน

63133027568 นางสาวธมนวรรณ จรัสแสง

63133027569 นางสาวอริสา จันติบุตร

63133027570 นายชานนท ถนอมสัตย

63133027571 นางสาวเอื้อยตะวัน สอนกุดตุ�ม

63133027572 นายพลภัทร นาคประดา

63133027573 นางสาวปAยพร ชาติชํานาญ

63133027574 นายรชตะ เมืองชุมพล

63133027575 นายบริวัฒน ปAดตังนาโพธ์ิ

63133027576 นางสาวกัญญาภัค ทองสุข

63133027577 นางสาวสุทธิดา ไปหนี้

63133027578 นายประมวล พิมนิวาส

63133027579 นางสาวกุลนิษฐ ศรีโพธา

หน�า 951 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133027580 นางสาวทิพภาพร ทาโบราณ

63133027581 นายวราวุธ พละลี

63133027582 นายกฤษณพีรัช พรมภา

63133027583 นางสาวธัญญารัตน วงระคร

63133027584 นายกฤษฎา วรรณจักร

63133027585 นางสาวดวงหทัย ธนาไสย

63133027586 นางสาววศินี กาญจนศร

63133027587 นางสาวนวลลออ วิชัยวงค

63133027588 นางสาวชนนี กุณพันธ

63133027589 นางสาวฐิรกานดา อรัญชัย

63133027590 นางสาวศรัณยา ศรีกระแจะ

63133027591 นางสาวศิริประภา จํานงศรี

63133027592 นางสาวชุติกาญจน สังวัง

63133027593 นางสาวปทุมพร กองอุดม

63133027594 นายกิตติศักด์ิ เสือเสนา

63133027595 นางสาวอารียา ปาคํา

63133027596 นายฤทธิเกียรติ ลับพู

63133027597 นางสาววิชุฎา ธรรมแสง

63133027598 นางสาวกมลวรรณ บริบูรณ

63133027599 นางสาวปAYนมนัส เพ็งสุนทร

63133027600 นางสาวเมธินี เรืองวิเศษ

63133027601 นางสาวอุษณีย สุวรรณไตรย

63133027602 นางสาวประภัสสร คงมุล

63133027603 นายภานุพงศ แก<นสา

63133027604 นางสาวนิลาวรรณ ลาภทวี

63133027605 นางสาวตีรณา เสนาคํา

63133027606 นางสาวอริศรา อินทรเพชร

63133027607 นางสาวสุภัทนี แสงทอง

63133027608 นางสาวปานฟHา สิงหศร

หน�า 952 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ขอนแก+น

ระดับปริญญาตรี

63133027609 นางสาวสุจิตรา ชารีนาง

63133027610 นางสาวณัฏยาณี อนุมาตย

63133027611 นายธรรมนูญ ทาทอง

63133027612 นางสาวน้ําฝน จํารัสภูมิ

63133027613 นางสาวดรุณี สุริวงษ

63133027614 นายศักด์ิยะวัชร สีกู<กา

63133027615 นางสาวสุทธิดา จรูญชาติ

63133027616 นางสาวกนกพร ก�องเพชรศักด์ิ

63133027617 นายอัครศักด์ิ ครุธวงษ

63133027618 นางสาวศุภักษร จันทสมบัติ

63133027619 นายนิติพันธุ ปะกาเว

63133027620 นางสาวธิติมา จันวิเศษ

63133027621 นางสาวจิณัฐนุชชินัน แสงจันทรผ<อง

63133027622 นางสาวกุลนิษฐ ฆารวิพัฒน

63133027623 นางสาวสุรีวัลย เเก�วคํามา

63133027624 นางสาวพัชรี ไอทา

63133027625 นางสาวศุภจิตรา แสงโพธ์ิ

63133027626 นายอดิศักด์ิ ทนงแผลง

63133027627 นางสาวสุทธิดา ดีวัน

63133027628 นางสาวกรวิการ เรืองศรีอรัญ

63133027629 นายนครินทร สมสุระ

จํานวน 27,629 ราย

หน�า 953 จาก 953                 



เลขประจําตัวสอบ

63134000001 นางสาวสุธาสินี อาจโยธา

63134000002 นายธนาวุฒิ ดวงชื่น

63134000003 นายจารุกิตต์ิ เกษมฐิติวัฒน"

63134000004 นายศตวรรษ ชัชวาลย"

63134000005 นางสาวระวิสุดา บุญครอง

63134000006 นางสาวณัฐธิดาริน ชินชนะ

63134000007 นางสาวภูพิชชา หอมชื่นใจ

63134000008 นายมหินทร โพธิวรรณ"

63134000009 นายคชา อุดมตะคุ

63134000010 นางสาวกิตยาภรณ" เบญจประยูรศักด์ิ

63134000011 นายศุภกิจ ทบลา

63134000012 นายจักรกฤษณ" ภูมิพรม

63134000013 นางสาววชิราภรณ" ภูแสง

63134000014 นายอนุพันธุ" หมวดเมือง

63134000015 นางสาววิราสินี สีสงคราม

63134000016 นางสาวกัญจน"กมล จ่ันเพ็ชร"

63134000017 นายพิชชากร จันทร"มี

63134000018 นายภรัณยู มะลิพรม

63134000019 นางสาวสุเรณา คํายา

63134000020 นางสาวพิชชานันท" คําไท:

63134000021 นางสาวจาระวี ผ<านสําแดง

63134000022 นายพงษ"สวัสด์ิ สรรพสอน

63134000023 นางสาวชรินทร"รัตน" โพธิสว<าง

63134000024 นางสาวศุภิกา ศุภรมย"

63134000025 ว<าที่ ร.ต.ธนภูมิ บุญมี

63134000026 นางสาวศิริวัฒนา สุวรรณราช

63134000027 นางสาวสุกัญญา นนทะลี

63134000028 นายพิมุกต" ชัยศักกรีนนท"

63134000029 นางสาวทักษิณา วราภรณ"

63134000030 นายอนุชาติ ศรีสมภาร

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ ขอนแก)น

ระดับปริญญาโท

                     ช่ือ - นามสกุล

หน:า 1 จาก 17                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ ขอนแก)น

ระดับปริญญาโท

                     ช่ือ - นามสกุล

63134000031 นางสาวหทัยภัทร เจริญวิทยานันท"

63134000032 นางสาวศิริกัญญา สุขสนิท

63134000033 นางสาวศรัทธาไทย ศรีสังข"

63134000034 นายจิรายุส พิริยานนท"

63134000035 นางสาวศิริวรรณ ยืนย่ัง

63134000036 นางสาวศุภสิริ เชวงเผ<าพันธุ"

63134000037 นางสาวณัฐกมล สาคร

63134000038 นายยุทธการ แสงกุล

63134000039 นางสาวอัจฉรา ลาน้ําเที่ยง

63134000040 นางสาววิมลมาศ จันทรเจริญ

63134000041 นางสาวอรุณโรจน" บัวไชยา

63134000042 นางสาวอรวรรณ ชัยลี

63134000043 นายธีรพัฒน" รํามะนา

63134000044 นางสาวร<มเกล:า บุญภูงา

63134000045 นางสาวธภกต คูภูสิงห"

63134000046 นายปBติภูมิ ถาวรพจน"

63134000047 นางสาวจตุพร ภูพานไร<

63134000048 นางสาวอรปริญญ" วนาพันธพรกุล

63134000049 นายธนวัฒน" คําภีระ

63134000050 นางสาวพันธกานต" เพ่ิมยินดี

63134000051 นายทยาวิชญ" สร<างนิทร

63134000052 นางสาวกมลมาศ ดาแก:ว

63134000053 นางสาววรรณิศา ภูบุญมา

63134000054 นางสาวอริสรา ผาสุข

63134000055 นางสาวมนัสวี ภูริพันธุ"ภิญโญ

63134000056 นางสาวนภาลัย พูนศิริ

63134000057 นายพิรพัฒน" ใหม<คามิ

63134000058 นางสาวเบญจวรรณ นัยนิตย"

63134000059 นายประสาท หิรัญคํา

63134000060 นางสาวธนาภา โกศลวดี

หน:า 2 จาก 17                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ ขอนแก)น

ระดับปริญญาโท

                     ช่ือ - นามสกุล

63134000061 นางสาวฐิตาภรณ" ฐิติญาณ

63134000062 นายภัทรพงษ" นามทอง

63134000063 นายดิษพิพัฒน" ธนหิรัญรัตน"

63134000064 นางสาวรัตน"สุดา งามเสริฐ

63134000065 นางสาวกนกพร สีแดง

63134000066 นายสอนจด วงศ"กาฬสินธุ"

63134000067 นางสาวศิราวรรณ กันซวง

63134000068 นางสาววีราภรณ" จิระอนันต"กุล

63134000069 นายเลิศเกียรติ นาคะอินทร"

63134000070 นายธนากร ใสโศก

63134000071 นางสาวปริญดา สีถาหล:า

63134000072 นายสุรวิทย" นาคสู<สุข

63134000073 นางสาวอทิตยา เคนม่ิง

63134000074 นายนรพงษ" พิมวัง

63134000075 นางสาวรสรินทร" บางใบ

63134000076 นางสาวรจนา จันทร"เปล<ง

63134000077 นายสมดี ประสงค"สุข

63134000078 นายธชาทัช ไชยมุทา

63134000079 นายนัฐพงษ" พลศรีเมือง

63134000080 นางสาวณัฐธิดา มณีเรือง

63134000081 นายสุธีร" ช<อวงศ"

63134000082 นางสาววันวิสาข" ไชยฤทธ์ิ

63134000083 นางสาวศศลักษณ" บุญโรจน"

63134000084 นางสาวกัลยกร ช<วยเมือง

63134000085 นายปรัชญา อรัญเวศ

63134000086 นางสาวจุฑามาศ ชัยยุทธ

63134000087 นายวิศรุต บุตรสมบัติ

63134000088 นางสาวลักษิกา เงาะเศษ

63134000089 นางสาววริศรา สุนา

63134000090 นางสาวขนิษฐา ทองเชื้อ

หน:า 3 จาก 17                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ ขอนแก)น

ระดับปริญญาโท

                     ช่ือ - นามสกุล

63134000091 นายทรงเกียรติ ศรีจันทร"

63134000092 นางสาวพรกมล รูปเลิศ

63134000093 นางสุทธดา ทรงจอหอ

63134000094 นางสาวนิตยา ทันรังกา

63134000095 นางสาวสุพัตรา ชุมผาง

63134000096 นางสาววรวิมล ผาลี

63134000097 นางสาวนิตยา เฝHIอนสูงเนิน

63134000098 นายชนินทร ดวงวิไล

63134000099 นายศุภวัฒน" เหมะธุลิน

63134000100 นายนฤพนธ" เมืองจันทร"

63134000101 นางสาวสุจิรา เนื่องชมภู

63134000102 นายศราวุฒิ อภิเนตร

63134000103 นางสาวนวรัตน" วงศ"คําจันทร"

63134000104 นายสิริวัฑฒ วัฒนลักษณ"

63134000105 นายณัฐวุฒิ ธนะบุตร

63134000106 นายพงศธร เหล<าอัน

63134000107 นางสาวสุดารัตน" พงษ"สถิตย"พัฒน"

63134000108 นางสาวเมวิกา ไชยฤทธ์ิ

63134000109 นายภูธเรศ สระแก:ว

63134000110 นายอภิสิทธ์ิ สุวรรณวงษ"

63134000111 นางสาวพิสุทธิมน พายุพล

63134000112 ว<าที่ ร.อ.จักรพรรดิ อาจศิริ

63134000113 นายณัฐพงศ" สินทร

63134000114 นางสาวหงษ"ยาหยา จําเริญพัฒน"

63134000115 นางสาวจริยาภรณ" ฐานนิศวร"

63134000116 นายธนิศ นนท"ศรีราช

63134000117 นางสาวไพลิน คําเมือง

63134000118 นายวุฒิพงษ" กุศลคุ:ม

63134000119 นางสาวเพทาย อุดมการเกษตร

63134000120 นางสาวไอลดา ภารประดิษฐ"

หน:า 4 จาก 17                  
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63134000121 นางสาวกนกพลอย ระหว<างบ:าน

63134000122 นางสาวพิชาภรณ" เปรียบเหมือน

63134000123 นางสาวสุกานดา สุดานิช

63134000124 นางสาวชวาลา นามวิจิตร

63134000125 นายกฤษฎา ก:อนแก:ว

63134000126 นางสาวหทัยชนก อินทร"สูงเนิน

63134000127 นางสาวสกาวรัตน" มาสา

63134000128 นางสาวชฎาภรณ" เชยชัยภูมิ

63134000129 นายภูมิษาณฑ" ทองแสน

63134000130 นางสาวณฐพร วิทยบูรณ"

63134000131 นางสาวสุภานัน รัตนพงษ"วณิช

63134000132 นางสาวกรอบแก:ว อรรคพงษ"

63134000133 นายการัณย" แจ<มเจริญทรัพย"

63134000134 นางสาวภณิฑดา ศรีคําภา

63134000135 นางสาวแพรวพรรณ กลิ่นจันทร"

63134000136 นายอภิรัฐ กุญชะโร

63134000137 นางสาวนวพร กลั่นน้ําทิพย"

63134000138 นางสาวขนิษฐา โคตรหานาม

63134000139 นางสาวฉัตรทิชา พลเรือง

63134000140 นายเศวตฉัตร เศษโถ

63134000141 นางสาวรัชดาภรณ" โสภาเลิศ

63134000142 นายณรงค"ชัย นุ<นไธสง

63134000143 นายณัฐพงษ" สินธุมา

63134000144 นางสาวสมัชญา นามวงศ"

63134000145 นางสาวศศิพิมล สวัสด์ิซิตัง

63134000146 นางสาวนงค"นุช ไพบูลย"

63134000147 นางสาวตรีนุช พรมนอก

63134000148 นางสาวอกนิษฐ" ณศร

63134000149 นายชัชวาล รัตนธรรม

63134000150 นางสาวบุษกร เค้ียมก:อม

หน:า 5 จาก 17                  
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63134000151 นางสาวเบญญาดา สุทธิบุตร

63134000152 นายวันปBยะ จันทรเดช

63134000153 นายสุภัทร หนูแย:ม

63134000154 นางสาวภัชรพรรณ" อมรศรีวงษ"

63134000155 นางสาวบุษกร ปKงประเสริฐ

63134000156 นายพรเทพ นันตะ

63134000157 นางสาวปKทมวรรณ ศรีตะวัน

63134000158 นางสาวฐิตาพร คําภู

63134000159 นางสาวพะงา ยืนยาว

63134000160 นายศรอมล ไตรภพ

63134000161 นายเฉลิมราช ชัยเดช

63134000162 นายอรรคพล แสนพิพิธ

63134000163 นายรณกร ง้ิวพรม

63134000164 นางพลอยพรรณ จิตราช

63134000165 นางสาวสินีพร จันทร"สว<าง

63134000166 นางสาวเกศวดี จันไข

63134000167 นางสาวชยา วรรณโกวิท

63134000168 นางสาวสุภาพร จํากุดลิง

63134000169 นางสาวสาวิตรี พรมกุล

63134000170 นางสาวสุทธญาณ" ไชยรัตน"

63134000171 นายอานนท" นพประเสริฐ

63134000172 นายอนาวิล นภาพงษ"

63134000173 นางสาวทัศนียา กาจหาญ

63134000174 นางสาวรัตนา สุดบางกุ:ง

63134000175 นายคณวร สัญญะ

63134000176 นายเอกวิทย" เทพนิมิตร

63134000177 นางอนงค" ปBIนเขียน

63134000178 นายกกกฤต ปBยสวัสด์ิ

63134000179 นางสาวพลอยไพลิน บุญมา

63134000180 นายณัฐวัตร ราษี

หน:า 6 จาก 17                  
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63134000181 นางสาวปรียานันท" อ:วนมะโฮง

63134000182 นายดํารงเดช เดินรีบรัมย"

63134000183 นางสาวปพิชญา แก:วมณีชัย

63134000184 นางสาวปKทมา เลื่อนลอย

63134000185 นางสาวณัฐชฎา อยู<หนูพะเนาว"

63134000186 นางสาวเมลาสิณี เล:าสุวรรณ

63134000187 นางสาวเฟHIองฟNา กาลมงคล

63134000188 นายสุรศักด์ิ ศรีสุจันทร"

63134000189 นางสาวพีรณัฐ เอี่ยมทอง

63134000190 นางสาววิไลนุช กุศลากร

63134000191 นางสาวสุนิศา สุนทร

63134000192 นายปBติพงศ" บุปผไชย

63134000193 นายสิรวิชญ" ประทุมชัย

63134000194 นายชัชวาล ยุทธสนอง

63134000195 นางสาวนิภาพร มหาแสน

63134000196 นายวีรพงษ" ทองประดิษฐ"

63134000197 นางสาวนัชริดา นรารักษ"

63134000198 นางสาวสิริกาญจน" กิจโปN

63134000199 นางสาวอุมาพร แก:วบ:านเหล<า

63134000200 นางสาวจิราภรณ" เหล<าอัน

63134000201 นางสาวปBยนันท" สุภรัตนกูล

63134000202 นายบัณฑิต ศัทธาคลัง

63134000203 นางสาวสุภัทรา กุลวงษ"

63134000204 นางสาวชนิกรรดา ขําปOาน

63134000205 นางสาวอรญา เลิศประจักษ"

63134000206 นางสาวพิชญา ขุนศรี

63134000207 นายณรงค"ฤทธ์ิ จันทนงค"

63134000208 นายศักด์ิสิทธ์ิ ผลภิญโญ

63134000209 นางสาววรรณทนีย" มีลุน

63134000210 นางสาวธิดาวรรณ สุวรรณมาลี

หน:า 7 จาก 17                  
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63134000211 นางสาวสุกัญญา โคตบาล

63134000212 นางสาวอนุธิดา พวงปKญญา

63134000213 นางกนกฐินี ไวการพิมพ"

63134000214 นายชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ"

63134000215 นายเลิศฤทธ์ิ กานิล

63134000216 นางสาวพรเพ็ญ สมควรทัด

63134000217 นางสาวญาณิชศาม" คําใบ

63134000218 นายโยธิน พิมพ"มีธีรวัตร

63134000219 นางขนิษฐา ด<านดํารงรักษ"

63134000220 นายสยาม กิงเมืองเก<า

63134000221 นางดุษฎี สมปKญญา

63134000222 นางสาวกนกวรรณ อาจแก:ว

63134000223 นายสุทธิพงษ" พินิจมนตรี

63134000224 นางสาวธันยนันท" ธัญญ"ธนนิธิธร

63134000225 นางสาวธนาภา เลิศชยันตี

63134000226 นางสาวศศิจุฑา วัฒนราช

63134000227 นางสาวภาณุมาศ หม่ันมี

63134000228 นางสาวศิรินันท" ประเสริฐสังข"

63134000229 นายอิสรานุวัฒน" นามมูลน:อย

63134000230 นางสาววันวิสาข" ตากกระโทก

63134000231 นางสาวศุภลักษณ" ยุพิน

63134000232 นางสาวสิริมาพร โคตะเสนา

63134000233 นางสาวอาภาพร เดียวก้ี

63134000234 นายสิปปกร พงศ"เดโชธนบดี

63134000235 นายทองนพคุณ อินธิเดช

63134000236 นางสาวจุฬารัตน" จันทะอ<อน

63134000237 นางสาววิไลวรรณ สุระวนิชกุล

63134000238 นางสาวพรพรรณ รักปราการ

63134000239 นางสาวรพีพรรณ" โพธ์ิประทับ

63134000240 นางสาวณัฐทิตา ภูเลี่ยมคํา

หน:า 8 จาก 17                  
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63134000241 นางสาวสลิลรดา รัตน"พลที

63134000242 นางสาวจินตหรา สาธารณ"

63134000243 นายภาสกร เดชโค:น

63134000244 นางสาวจีรภา สมบัติ มี

63134000245 นางสาวยศวดี นิรารมย"

63134000246 นายปริพนธ" จําเริญพัฒน"

63134000247 นางสาวธิดารัตน" เครือเทียน

63134000248 นางสาวมะลิวัลย" สารภาพ

63134000249 นายนิชคุณ มงคลสินธุ"

63134000250 นางสาวมะละกอ นันทจักร"

63134000251 นายโกสินทร" ไชยมงคล

63134000252 นายเลิศ เกิดชัยภูมิ

63134000253 นางธัญญลักษณ" สุดโต

63134000254 นางสาวขวัญจิรา พันธุ"ปลาโด

63134000255 นางสาวภิงค"ธณิศรา รักสุจริต

63134000256 นายภราดร เล็กตระกูลธารา

63134000257 จ<าเอกณัฐปคัลภ" โนนแวง

63134000258 นายฤชุพงศ" การรื่นศรี

63134000259 นางสุวณี ไชยไข

63134000260 นายธนวรรธณ" ศรีวิบูลย"รัตน"

63134000261 นางสาวหฤทัยรัตน" กิจเวชเจริญ

63134000262 นางสาวสุพิชชา บูรพาพรพันธ"

63134000263 นางสาวกนกพรรณ ย่ีวาศรี

63134000264 นางสาวสุธินี เสวตร

63134000265 นายภาคิน ธนณรงค"

63134000266 นางสาวอนิสรา อ<อนธานี

63134000267 นางสาวปภิญญา ฮวดศรี

63134000268 นายวิชญ"ภาส อีสา

63134000269 นายวีระชัย หิรัญวัฒนเกษม

63134000270 นางสาวมัญจฑัฐ วรรณชัย

หน:า 9 จาก 17                  
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63134000271 นายศุภางค"ณัฐรุ" แดงบุดดา

63134000272 นางสาวพัฏฐ"รดา แสงศรีเรือง

63134000273 นายอภิชาติ จันทร"พิลา

63134000274 นางสาวพัสฬาพร ถิตย"ประไพ

63134000275 นางสาววิลาสินี ดาราษฎร"

63134000276 นายอภิสิทธ์ิ ทิพย"นาง

63134000277 นางสาวฉัตราภรณ" อักษร

63134000278 นายศุภกร เกิดสาย

63134000279 นางสาวเพ็ญนภา คําแพง

63134000280 นางสาวรักษ"สุดา ศิริชาพรรณ

63134000281 นางสาวพรนิรินธน" โคตรผาย

63134000282 นายธนบดี ศรีโคตร

63134000283 นายณัฐพงศ" เกตุเอม

63134000284 นางสาวณัฐณิชา กุลศรี

63134000285 นางสาวพรรณิการ" รัตนเมือง

63134000286 นายชานนธ" ตลอดไธสง

63134000287 นายจักรกฤษณ" ไชยยศ

63134000288 นางสาวศกุนตลา สุภาสัย

63134000289 นางสาวจริยา แสงหาชัย

63134000290 นางสาวศศิธร สร:อยพิจิตร

63134000291 นายภูบดี เจริญโชคมณี

63134000292 นางสาวพรรณพร สายบัว

63134000293 นางสาวปรินทร บุญเก้ือ

63134000294 นางสาวอมรพรรณ โมรีรัตน"

63134000295 นางสาวนันท"นลิน มุ<งมานิตย"มงคล

63134000296 นางพัชราพร หงษาคํา

63134000297 นายจักรกฤษณ" มุขพรหม

63134000298 นายจักรี สมัครเขตกิจ

63134000299 นายสรายุ มันตาพันธ"

63134000300 นายธนบดี ฉายาพันธุ"

หน:า 10 จาก 17                  
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63134000301 นางสาวสายทิพย" ลิ้มตระกูล

63134000302 นางสาวสุภัคศิริ คําก:อน

63134000303 นางสาวประพรรษา เย็นสบาย

63134000304 นายภานุพงศ" สายเจริญ

63134000305 นางสาวปริยา พุฒธรรม

63134000306 นายสมพงษ" สุนทะโร

63134000307 นางสาวมนทกานต" โมฆรัตน"

63134000308 นางสาวชญานิศ กันจินะ

63134000309 นายพงศ"พิสุทธ์ิ ย:วนบุญหลิม

63134000310 นางสาวรัตนาภรณ" ใจดี

63134000311 นางสาวปKทมา ชํานาญไพร

63134000312 นายรัฐสิทธ์ิ ปาลินทร

63134000313 นางสาวแสนน้ําผึ้ง สมท:าว

63134000314 นางสาวญาณิศชา นาเอี่ยม

63134000315 นางสาวศิริวรรณ แก:วศรี

63134000316 นางสาวเก็บศิริ มนูศิลปS

63134000317 นางสาวชนิสฬา เสรีวงษ"

63134000318 นายเฉลิมวงศ" ดอกประทุม

63134000319 นายวรุตน" ศิริโชติ

63134000320 นางสาวธีรนาถ หอมสมบัติ

63134000321 นางปรางกวี เชยตระกูล

63134000322 นางสาวสุภัคพร โพธิละเดา

63134000323 นางสาวศิริรักษ" บุตราช

63134000324 นางสาวสินจัย วิเศษดี

63134000325 นางสาวกานต"สุภัค นพรัตน"

63134000326 นางสาวนันทวัน พุฒลา

63134000327 นายกฤตภาส บุญโยธา

63134000328 นางสาวสุพัตรา มหาโกสี

63134000329 นายธารินทร" รัตนบุญทา

63134000330 นางสาวภัทราภรณ" คร:ามผิว

หน:า 11 จาก 17                  
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63134000331 นางจริยา ทองเจริญ

63134000332 นายฉัตรพงษ" คําเลิศ

63134000333 นายธเนศ นนท"ศรีราช

63134000334 นางสาวดวงตา สิงหกลางพล

63134000335 นางสาวญาณิศา โพธ์ิรัตน"โส

63134000336 นายธนิต ศรีพอ

63134000337 นายธนศักด์ิ เนตินาค

63134000338 นายสองเมือง เหล<าตระกูล

63134000339 นางสาวเฟHTองฟNา ปKญหา

63134000340 นายประธาน ทองเจริญ

63134000341 นางสาวดุษฤดี จิตประพันธ"

63134000342 นายนฤดม พิมพ"ศรี

63134000343 นางสาวสุประวีณ" คําผงแดง

63134000344 นายสุทธิ ลัดดี

63134000345 นางสาวธราภรณ" สัตนาโค

63134000346 นางสาวกัญชลิกา แวงวรรณ

63134000347 นายธีรเดช ช:างอินทร"

63134000348 นายศักด์ิราวุธ ทองออน

63134000349 นางสาวเนตรนรินทร" คําโหลน

63134000350 นางสาวเอื้อมพร เอกขระ

63134000351 นางสาวรสมารินทร" พรหมประเทศ

63134000352 นางสาวดวงชนก วรธิพรหมมา

63134000353 นางสาวจิตรานนท" วรรณพงศ"

63134000354 นายวินัย เจริญโภค

63134000355 นายอํานาจ ปานเนียม

63134000356 นางสาวจริยาภรณ" ปNองเรือ

63134000357 นางจีราวรรณ อภิวัฒธนพร

63134000358 นายจักรภพ พันธศรี

63134000359 นางสาวอภิญญา ถินทะสิทธ์ิ

63134000360 นางสาวแพทรียา หงสุวรรณ"

หน:า 12 จาก 17                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ ขอนแก)น

ระดับปริญญาโท

                     ช่ือ - นามสกุล

63134000361 นางสาวรัชนีกร หาญสุด

63134000362 นายสิทธิกร วัฒนรัตน"

63134000363 นายณัฐ ถิรายุกุล

63134000364 นางสาวนริศา นาใจคง

63134000365 นางสาวศศิภรณ" ไชยประเสริฐ

63134000366 นายชวลิต พรรคทิง

63134000367 นางสาวณัฐธิดา จันทะรัง

63134000368 นายวุฒินันท" อุสาห"ค:า

63134000369 นางสาวนิโรบล จันทะกล

63134000370 นางสาวนิลเนตร จันทร"เหลือง

63134000371 นางสาววรัญญา ทองสอน

63134000372 นางสาวนภัสวรินทร" พุ<มพฤกษ"

63134000373 นางภูษิตา วงษ"สีดา

63134000374 นายธนวัต โชคเจริญ

63134000375 นางสาวปBยาภัสว" เหิรเมฆ

63134000376 นางสาวอัจฉราพรรณ มูลทอง

63134000377 นายจตุพล บุญเสนา

63134000378 นางสาวภัชชาภร เรืองเจริญธรรม

63134000379 นายเดชอุดม ปามุทา

63134000380 นางสาวณัฐวิภา ดวงกลาง

63134000381 นางสาวนิภาพัศน" ภูเกิดพิมพ"

63134000382 นายศุภณัฐ บุตราช

63134000383 นายอิทธิพรพงศ" สมบัติสวัสด์ิ

63134000384 นางสาวสุวรรณรักษ" หงษ"สุด

63134000385 นายสราวุธ ศุภรมย"

63134000386 นางสาวสุชารัตน" บุตรภู

63134000387 นางสาววิภาภรณ" สร:อยคํา

63134000388 นายวีรภัทร จันทรจตุรภัทร

63134000389 นายคงกระพัน ไชยทองศรี

63134000390 นายรัตนโชติ ทองปNอง
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63134000391 นางสาวสุรีรัตน" ขันมณี

63134000392 นางสาวธิลาวรรณ อาจนนลา

63134000393 นายอนุพงศ" สุขใจ

63134000394 นางสาวอนันตยา กองจันทร"

63134000395 นายนภพล มรรษอังกูร

63134000396 นางสาววิศนีย" เปUยคล:าย

63134000397 นายจุรินทร" ม่ันคง

63134000398 นายวัฒนา โพธ์ิตันคํา

63134000399 นายณัฐวร ศรีวิเศษ

63134000400 นางสาวระวิกานต" คเชนกูล

63134000401 นางสาวอรอนงค" ย้ิมจอหอ

63134000402 นายวงศพัทธ" นามบุดดี

63134000403 นางสาวภูมิฤทัย จุรัณณะ

63134000404 นายอนุชาติ สุจชารี

63134000405 นายปริญญา นูวบุตร

63134000406 นางสาวณัฐนรี นันที

63134000407 นายญาณวรุตม" ภูกองชนะ

63134000408 นางสาวณัชพร สายเพชร

63134000409 นายณัฐชตะ ใจตรง

63134000410 นางสาวกมลลฎา นาคแทน

63134000411 นายศาสตรา มาพร

63134000412 นางสาวศศิกานต" บรรเทา

63134000413 นายพฤกษ" สุขศิริ

63134000414 นายประเสริฐ จันทร"คงวงษ"

63134000415 นายสถัค ทองเจือ

63134000416 นางสาววันทนีย" นาคะผิว

63134000417 นางสาวอรสุรางค" จักรทุม

63134000418 นางสาวกรองกาญจน" จงดา

63134000419 นางวัชรินทร" ไชยฮะนิจ

63134000420 นางสาวธัญชนก ธนะสูตร

หน:า 14 จาก 17                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ ขอนแก)น

ระดับปริญญาโท

                     ช่ือ - นามสกุล

63134000421 นายอาทิตย" ขวัญเขียน

63134000422 นางสาวธนวรรณ ทองทวี

63134000423 นางสาวพรรณทิวา ปBนะถา

63134000424 นางสาวสุทธิดา กําจรเมนุกูล

63134000425 นางสาวกมลทิพย" เดชยศดี

63134000426 นางสาวชุติมา ทองถวิล

63134000427 นางสาวบุหงา ศรีรัตน"

63134000428 นายศตวรรษ นาคศรีสุข

63134000429 นายพฤทธ์ิ พาดฤทธ์ิ

63134000430 นางสาวจิดาภา กิจโชติทวี

63134000431 นางสาวกัญญารัตน" จันทร"โสม

63134000432 นางสาวมนสินี น้ําจันทร"

63134000433 นางสาวสุรีย"พร วังคะฮาต

63134000434 นางสาวจิตติพร จิตต"ภักด์ิ

63134000435 นางสาวปรวรรณ ย้ิมชัยภูมิ

63134000436 นายนิพนธ" ไวยวรณ"

63134000437 นางสาวสาวิตรี แสงสว<าง

63134000438 นางสาวฐิตาภรณ" วิเศษมงคลชัย

63134000439 นางสาวชนวรรณ โทวรรณา

63134000440 นายเจน เปล<งเกียรติกุล

63134000441 นางสาวภรนภัส ขาวพราย

63134000442 นางสาวพุทธพร ทองล:น

63134000443 นางสาวพัชรา คําพันธ"

63134000444 นายชินวุฒ สระแก:ว

63134000445 นายธีระวัฒน" ศรีไสย

63134000446 นายนราวุฒิ ศรีแสง

63134000447 นายชัยชนะ นาทองไชย

63134000448 นางสาวคนึงนิจ ขอดคํา

63134000449 นางสาวพรทิพย" พุทธโส

63134000450 นายกัมพล เกศสาลี
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63134000451 นางสาวรุจิราลัย อุ<นจันที

63134000452 นางสาวชลลดา หาญเลิศฤทธ์ิ

63134000453 นายอรรณพ สุทธิจิระพันธ"

63134000454 นางสาวสุรัตนา ลาตวงษ"

63134000455 นางสาวสุดที่รัก ธรรมสูน

63134000456 นายรพีภัทร เตชะรุ<งเรืองสกุล

63134000457 นายนฤเนตร ลินลา

63134000458 นายราชิษ หล<มศรี

63134000459 นางสาววราพร ศรีวิวัฒน"

63134000460 นางสาววันทกานด" กาหลวงรัตน"

63134000461 นางสาวสุนิตตา แสนสอาด

63134000462 นายเทียนชัย นาเมืองรักษ"V

63134000463 นางสาวภัทราพร สุดรักษ"

63134000464 นางสาวศศิธร โคตรประทุม

63134000465 นางสาวผกายวรรณ สาแก:ว

63134000466 นางสาวชุณหกาญจน" รักสนิท

63134000467 นางสาวพรสวรรค" มงคลวรรณศรี

63134000468 นายธีรพงศ" ภูพันนา

63134000469 นางสาวศุภักษร แก:วไพฑูรย"

63134000470 นายวรากร สิงห"วงษ"

63134000471 นางสาวปูชิตา ธรรมวงศ"

63134000472 นางสาวยุพเยาว" เที่ยมวงศ"

63134000473 นางสาวณัฐกานท" ดวงกลาง

63134000474 นายนรายุทธ บุญยานุตร

63134000475 นายสุนทร โมลา

63134000476 นางสาวณัฏฐา ออประเสริฐ

63134000477 นางสาวศิรินาถ สิงขรอาจ

63134000478 นายกฤษณะ เทียนมณี

63134000479 นางสาวพลอยวรุณ อุดรศักด์ิ

63134000480 นางสาวผ<องนภา คิดหา

หน:า 16 จาก 17                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ ขอนแก)น

ระดับปริญญาโท

                     ช่ือ - นามสกุล

63134000481 นางสาวมาริกา งามศิริสมสกุล

63134000482 นางสาวเกวลี แสงจันทร"

63134000483 นางสาวชุติมา โฮมวงศ"

63134000484 นายวรรธนพงศ" เสมียนคิด

63134000485 นายอภิชิต ฤทธิกูล

63134000486 นายเฉลิมวุฒิ อุชัยวงษ"

จํานวน 486 ราย
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